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PERDER
PESO E
CELULITE

Após o confinamento
mais severo, é altura
de pensar na sua forma
física e bem-estar.
CLICK
NOS PRODUTOS

NUTRIÇÃO
Vegetariano por um dia

SAÚDE
V ida mais ecológica

Siga as nossas dicas para que possa
experimentar este regime alimentar,
nem que seja apenas um dia.

Adotar hábitos de vida mais
sustentáveis, ajuda ao futuro
do planeta (e ao nosso!).
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eSTe é O nÚmeRO 50
da VIDA CeleirO!

Maria
Couto
MÃEGURU

Caro(a) leitor(a),

E

speramos que esta nova edição o encontre bem.
Recebemos o verão com uma esperança renovada
de que em breve conseguiremos vencer a pandemia,
retomando aos poucos as nossas saudosas rotinas.
Chegamos também à 50.ª edição da sua revista e, com ela,
pensámos num artigo especial com dicas essenciais para
que, aqueles que celebram connosco, continuem a viver em
pleno e com saúde.
Para dar as boas-vindas à estação mais quente do ano,
pensámos em conteúdos que vão ajudar a tirar o melhor
partido dos próximos meses. Assim sendo, encontrará
nesta edição sugestões para a perda de peso e redução de
gordura abdominal e celulite, dicas para preparar e proteger
a sua pele para uma fase de maior exposição solar, mais
informação sobre a obesidade infantil e também sobre como
manter o seu coração saudável, entre muitos outros temas.
No Mundo Celeiro, os espaços Celeiro à Mesa reabriram
há já algum tempo e contam agora com um novo design
na comunicação da sua oferta. Um design mais fresco e
atual, alinhado com a imagem Celeiro, e que vem assim
complementar a decoração das lojas e das zonas de
restaurante. Adicionalmente, os menus foram também
repensados e oferecem agora novas refeições deliciosas e
saudáveis, entre as quais se encontram opções vegan, low
carb, low fat ou high protein.
Hidrate-se e proteja-se. Nós vamos continuar
empenhados DE CORPO E ALMA em tornar o seu dia a
dia mais fácil e acreditamos que dias melhores estão mais
perto do que nunca.

PÁG. 4
MUNDO CELEIRO
As nossas novidades para este verão.

PÁG. 8
ENTREVISTA
Maria Couto é a MãeGuru, mãe a solo e
defensora da sustentabilidade ambiental em
todas as nossas ações... e muito mais!
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NUTRIÇÃO
PÁG. 10
PERDER PESO E CELULITE
O confinamento poderá ter levado a algumas escolhas
alimentares mais desequilibradas. Chegou a altura
de pensar na sua forma física e bem-estar.

PÁG. 14
VEGETARIANO POR UM DIA
O vegetarianismo é já (quase) o novo convencional.
Veja as nossas dicas e receitas..

Boas leituras!

TIAGO LÔBO DO VALE
Diretor da Vida Celeiro
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ESTATUTO EDITORIAL:

NOTA:

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

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. Pode consultar os
preços em vigor numa loja Celeiro ou na
loja online em www.celeiro.pt.

PÁG. 16
KOMBUCHA, AFINAL O QUE É?
Conheça esta bebida, que se tornou popular
na Europa no final do século XX.

PÁG. 32
UMA VIDA MAIS ECOLÓGICA
Confira as nossas dicas para um estilo
de vida mais sustentável.

PÁG. 18
KEFIR: O QUE É E QUAIS OS BENEFÍCIOS

PÁG. 34
ESPECIAL HOMENS

Apesar de ser recente em Portugal, o kefir
é um produto com uma história milenar.

Saiba que cuidados deve ter a partir dos 50 anos,
para garantir uma melhor qualidade de vida.

PÁG. 20
O COLAGÉNIO E OS SEUS BENEFÍCIOS

BELEZA E SAÚDE

É a principal proteína do organismo e diminui
com a idade, mas é possível compensar a sua falta.

SAÚDE E BEM-ESTAR

PÁG. 38
MANTEIGA DE KARITÉ
Usada na gastronomia e cosmética,
o seu nome significa “vida”.
PÁG. 40
CONSELHOS CELEIRO
Os nossos leitores apresentam as suas dúvidas
e o Dr. Pedro Lôbo do Vale responde.
LIFESTYLE CELEIRO
PÁG.42
RECEITAS
Pratos coloridos, como o verão!

PÁG. 22
FÍGADO: UM ÓRGÃO CENTRAL
Proteja o seu fígado. Ajudamos a perceber como.

46

!
Nunca gostei muito
de beterraba mas, por
causa do vosso artigo,
dei-lhe uma nova
hipótese. Incluí-a numa
salada e fiquei muito
surpreendida com o
resultado. Gostei muito!
MADALENA, VIA FACEBOOK

Gostei de ler o artigo
sobre a ação do
Sal de Epsom como
esfoliante natural. Há
já alguns anos que uso,
sobretudo em banhos
de imersão, para aliviar
o cansaço das pernas.
JOSÉ, VIA E-MAIL
Na próxima edição escreva-nos
a contar o que procura nas lojas
Celeiro e o que achou das novidades
que preparámos para si.
e-mail: vidaceleiro@celeiro.pt
www.facebook.com/celeiro.pt

PÁG. 24
PREPARAR A PELE PARA O VERÃO

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

Com a chegada do verão, a pele fica mais exposta.
É altura de recordar a melhor forma de a proteger.

PÁG. 26
COMO TER UM CORAÇÃO SAUDÁVEL
As doenças do coração são a segunda causa
de morte em Portugal. Mas há muito a fazer
para o manter saudável.

PÁG. 28
SAIBA TUDO SOBRE COLESTEROL
Gordura que existe naturalmente no organismo
mas que, quando em excesso, aumenta o risco de
doenças cardiovasculares.

PÁG. 30
ESPECIAL CRIANÇAS
Quanto mais cedo se começar a trabalhar
na educação alimentar das crianças, mais cedo
se previne a obesidade ou o excesso de peso.
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Arouca
PÁG.46
VIAGENS

Arouca, uma pérola geológica!

PÁG. 48
PRODUTO ELEITO
As vantagens de um cristal que até
a Cleópatra conhecia.

PÁG. 50
AGENDA
Regressaram os eventos Celeiro.
Saiba onde e quando.
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( mundo CELEIRO )
NOVIDADES

COMER MAÇÃS AJUDA
A DIMINUIR O COLESTEROL

Infetados protegidos
até 6 meses

O estudo foi
efetuado numa
amostra de 87
pessoas, que
foram avaliadas, aproximadamente, entre
o primeiro e o
sexto mês após
terem contraído a doença.

Um estudo de intervenção cruzado, controlado
e randomizado de 2020, realizado no Reino
Unido, com uma amostra de pessoas entre os 29 e os
69 anos com hipercolesterolemia ligeira, revelou que o
consumo diário de maçãs ricas em polifenóis (tipo
maçã-reineta) poderá revelar-se benéfico sobre os
níveis de colesterol e sobre o sistema vascular.
HTTPS://PUBMED.NCBI.NLM.NIH.GOV/31840162/

ESTUDO PUBLICADO PELA REVISTA NATURE REVELA QUE,
APESAR DE ANTICORPOS DIMINUÍREM, AO LONGO DO TEMPO, AS
CÉLULAS DE MEMÓRIA CONTRA O VÍRUS CONTINUAM SEM MUDANÇAS.

D

e acordo com um estudo recente
publicado na revista Nature, a
infeção pelo vírus SARS-CoV-2
associa-se ao desenvolvimento de níveis
variados de anticorpos com atividade
neutralizante, que podem proteger contra
a infeção. O estudo foi efetuado numa
amostra de 87 pessoas, que foram
avaliadas, aproximadamente, entre
o primeiro e o sexto mês após terem
contraído a doença. Os investigadores
verificaram que a quantidade de anticorpos
IgM e IgG, com capacidade de inibir a
ligação celular ao recetor da proteína
Spike do vírus SARS-CoV-2, diminuiu
significativamente ao longo deste período

de tempo. No entanto, o número de
linfócitos B (resposta humoral de memória
específica) permanece inalterado, durante
cerca de seis meses após a infeção.
Os anticorpos produzidos pelos linfócitos
B expressam uma maior hipermutação
somática, resistência a mutações e
aumento da potência, o que indica
evolução contínua da resposta humoral.
Como conclusão, a resposta dos linfócitos
B de memória contra o SARS-CoV-2 evolui
entre aproximadamente um a seis meses,
após contração da infeção, de uma
forma consistente com a persistência de
linfócitos B, que provocam a formação dos
anticorpos específicos.
HTTPS://WWW.NATURE.COM/ARTICLES/S41586-021-03207-W

Busto e estrias

NOVOS ÓLEOS VEGETAIS BIOLÓGICOS

Conheça os dois novos óleos da Haut-Ségala. O óleo
refirmante para busto possui um complexo de óleos
vegetais bio de margarida e figueira-da-índia que refirmam
e dão forma ao busto. Já o óleo anti-estrias contém óleo de
sementes de tamanu bio e macerado de flores de figueira-
-da-índia que ao massajar ajuda a alisar a pele e recuperar
a sua firmeza. Ambos os óleos são adequados para todos os
tipos de pele.
pvp: desde €17,99
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PROBIÓTICOS MELHORAM
SINTOMAS DE SII
BOAS NOTÍCIAS PARA QUEM SOFRE DE
SÍNDROME DO INTESTINO IRRITÁVEL (SII)
Um estudo de revisão de investigadores
noruegueses analisou dados de ensaios
clínicos controlados e randomizados
recentes, para avaliação do efeito da
suplementação com probióticos nos
sintomas de pacientes com Síndrome do
Intestino Irritável (SII). Dos 15 estudos
elegíveis, em 11 estudos constatou-se
que a toma de probióticos melhorou
significativamente os sintomas destes
pacientes, enquanto apenas em quatro
estudos os pacientes não reportaram
melhorias significativas. Os resultados
mais promissores foram notados nos
estudos que utilizaram uma fórmula de
multiestirpes, com um tempo de intervenção de oito semanas, ou mais, o que
sugere que os suplementos alimentares
à base de multiestirpes, tomados durante períodos de tempo mais longos, são
potencialmente mais promissores, no
alívio dos sintomas associados ao SII.
HTTPS://PUBMED.NCBI.NLM.NIH.GOV/31480656/

DICAS

7 PASSOS Para COMBaTer
aS PerNaS inCHadas
» Evite períodos prolongados em pé ou sentado e
roupa e calçado apertados. Evite a exposição a fontes de
calor, nomeadamente exposições
solares prolongadas, banhos
quentes, sauna, banho turco
ou depilação com cera quente.

1

Como funciona
o cacau no cérebro
dos mais novos
A evidência científica apoia o efeito
benéfico que o cacau e os produtos à base
de cacau têm sobre as capacidades cognitivas humanas, em particular na população mais envelhecida e pacientes em risco. Um estudo de revisão
espanhol de 2020 analisou os dados de 11 estudos
de intervenção, num total de 366 participantes
entre os quais crianças e adultos jovens, com idade média menor ou igual a 25 anos, confirmando
que o consumo de cacau tem um efeito positivo
em vários resultados de desempenho cognitivo.
Após o consumo agudo, estes efeitos benéficos
parecem ser acompanhados de um aumento da
circulação sanguínea cerebral ou oxigenação
cerebral. Após a ingestão crónica dos flavonoides
do cacau em adultos jovens, reconheceu-se um
melhor desempenho cognitivo, em conjunto com
um aumento dos níveis de neurotrofinas (proteínas que estimulam o crescimento ou desenvolvimento das células nervosas). Assim, este estudo
apoia a existência de um efeito
DICA
benéfico dos flavonoides do
OPTE POR PRODUTOS cacau na função cognitiva e na
DE CACAU COM BAIXO
neuroplasticidade, indicando
TEOR DE AÇÚCAR
que estes benefícios também
OU SEM AÇÚCARES
ADICIONADOS
se aplicam ao adulto jovem.

b

HTTPS://PUBMED.NCBI.NLM.NIH.GOV/33265948/

» Se viajar de avião,
em especial viagens
de longo curso, assim
como viagens prolongadas
de automóvel, tente exercitar
as pernas regularmente.

2

» Durante o duche,
aplique jatos de água fria
nas pernas, de baixo para
cima. Aproveite para caminhar
na praia, à beira-mar, pois
o movimento da água das ondas
estimula a circulação.

3

» Repouse com as pernas
elevadas e faça massagens (sempre de baixo
para cima) com creme ou gel refrescante. Se necessário, pode colocar
uma almofada ao fundo da cama.

4

» Combata o
sedentarismo: mantenha
uma atividade física
regular, como marcha, ciclismo,
dança, natação, ginástica, etc.;
evite modalidades que exigem
movimentos bruscos como ténis,
basquetebol ou squash.

5

» Combata a prisão de
ventre e o excesso de
peso. Faça uma
alimentação rica em fibras e
diminua o consumo de gorduras
e de açúcares. Manter uma boa
hidratação também é essencial.

6

Opções da HarVest MOOn
Conheça as novas alternativas vegetais
ao iogurte à base de aveia. De origem
biológica, vegan e sem açúcares
adicionados, utilizam culturas de
probióticos vegan, que lhes conferem
uma textura densa e cremosa. pvp: €2,99

» Alguns nutrientes
e plantas podem
representar uma ajuda
suplementar: flavonoides,
vitamina C, vitamina E e plantas
como castanheiro-da-índia,
gilbardeira, hamamélia, videira-vermelha e ginkgo biloba.

7

V-NAL CREME
BIONAL

75 ml
Creme hidratante e tonificante
para pés e pernas, com extratos
vegetais, que confere uma
sensação de leveza e suavidade.
V-NAL BIONAL

40 cápsulas
Suplemento alimentar com
extratos de plantas: videiravermelha, gilbardeira, castanheiro-da-índia e vitamina C.
FIBRA DE PSÍLIO 500 MG
SOLGAR

200 cápsulas
Suplemento alimentar que
fornece fibra de psílio, rica em
mucilagens e fibras hidrossolúveis.
ÁGUA DE COCO BIO
DR. ANTONIO MARTINS

500 ml
Água de coco biológica, refrescante,
sem conservantes e sem corantes.
Baixo teor em calorias.
FLUIDILÈGE BIO SUPERDIET

20 ampolas
Suplemento alimentar à
base de nove plantas e
frutos bio que promove a
sensação de pernas leves.
TONIVEN ORTIS

60 comprimidos
Suplemento alimentar com vitaminas
C e E, rutina, videira-vermelha,
gilbardeira e castanheiro-da-índia, que
ajudam a apoiar a normal circulação.
RUTINA
SOLGAR

50 comprimidos
Suplemento alimentar que
fornece 500 mg de bioflavonoides
por comprimido.
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( mundo CELEIRO )
VIDA
CELEIRO

by Senas
Saudáveis

as cookies de chocolate
e o pão express da senas saudáveis
já chegaram ao celeiro!

Celeiro à Mesa

O

s espaços Celeiro à Mesa reabriram já há algum tempo e contam
agora com um novo design na comunicação da sua oferta. Um
design mais fresco e atual, alinhado com a imagem Celeiro, e que
vem assim complementar a decoração das lojas e das zonas de restaurante.
Adicionalmente, os menus foram também repensados e oferecem agora
novas refeições deliciosas e saudáveis, entre as quais se encontram
opções vegan, low carb, low fat ou sem glúten. O Menu Bom Dia, para
um começo de dia cheio de energia, o Menu Leve, com quiche ou
empanadilha e sopa (sem batata) ou salada, para quem procura uma
opção mais rápida e ligeira. O Menu Escolha Saudável, em que pode optar
por um dos nossos novos deliciosos pratos do dia, como as almôndegas
de atum ou de legumes, pudim de peixe ou os pimentos e beringelas
recheadas com bolonhesa vegan. Não esquecendo as sobremesas: o pão-de-ló fit, bolo de curgete e noz, brownie de manteiga de amendoim, tarte
de chocolate e menta ou bavaroise de ananás. Por último, não podemos,
obviamente, deixar de mencionar os nossos deliciosos sumos com fruta
da época e sem adição de água nem açúcares.

Estando sempre atentos às novas tendências do mercado, e às exigentes
escolhas dos nossos consumidores, estamos atualmente em busca de
mais alternativas plant based para serem adicionadas aos nossos menus.
B Venha visitar-nos, experimente os nossos menus e mantenha-se
atento às próximas novidades!

Agora já pode dar mais vida aos seus
pequenos-almoços e lanches, replicando de
forma fácil e rápida as receitas de Cookies e de
Pão Express da Senas Saudáveis! A Vida Celeiro
e a Mafalda Sena uniram-se no desenvolvimento
de um pré-preparado de Cookies e de Pão
Express (também disponível numa versão vegan)
que necessitam de apenas três passos e alguns
minutos de cozedura para poder deliciar-se com
estas fantásticas receitas.

Crie o seu look de
consciência tranquila!
A NOVA MAQUILHAGEM SANTE REPRESENTA UMA NOVA
CONSCIÊNCIA AMBIENTAL MAS TAMBÉM PERMITE A
INDIVIDUALIDADE E UMA APARÊNCIA COOL. PRODUTOS COM
INGREDIENTES BIOLÓGICOS, FÓRMULAS DE ALTA QUALIDADE
E SEM EMBALAGENS DESNECESSÁRIAS. UMA GAMA DE
COSMÉTICA CERTIFICADA 100% NATURAL E CONSTITUÍDA
POR PRODUTOS PREDOMINANTEMENTE VEGAN.

Proteja a sua pele e o oceano
R Ao utilizar os novos protetores solares vegan da

Cattier, com certificação Cosmos Organic e Ocean
Protect, protege não só a sua pele e a dos seus contra os
raios UVA/UVB, como o ambiente e a vida marinha. Com
fórmulas biodegradáveis, sem nanopartículas e sem óxido
de zinco, todos os produtos desta gama solar possuem
uma mistura de três óleos vegetais bio (linho, cártamo
e maracujá), com propriedades hidratantes, nutritivas e
antioxidantes. Os protetores solares Cattier possuem
uma textura e fragrância agradáveis, são facilmente
absorvidos e resistentes à água.
pvp: desde €19,54
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pvp: desde €6,29

TENDÊNCIAS

O Celeiro
chegou a Algés!
A nova loja Celeiro em Algés conta com uma
vasta oferta de frutas e legumes biológicos,
alimentação saudável, suplementos alimentares
e cosmética natural. Esperamos pela sua visita!

BARÓMETRO
CELEIRO

novas leveduras
nutricionais naturefoods
Chegaram às lojas Celeiro as duas novas leveduras
nutricionais em flocos da Naturefoods. Com alto
teor em vitamina D e em vitamina B12, ambas
são perfeitas para conferir sabor e textura a
diversos pratos de culinária, ou para polvilhar
sobre pratos de forno. Também podem ser usadas
para incorporar em croquetes e rissóis.

top 5
Os eleitos
da estação

pvp: desde €5,52

EM VIAGEM

champôs
sólidos

Os champôs sólidos biológicos
da Douce Nature não contêm
sulfatos e são perfeitos para
levar em viagens. A gama é muito
completa: encontra champôs
disponíveis para cabelos
secos, normais e oleosos.

pvp: €9,52

Novo óleo
MCT biológico
Naturefoods
R Ideal para
utilizar a baixas
temperaturas, este
novo óleo biológico
da Naturefoods é
100% gordura de coco
fracionado.
É vegan e isento
de glúten.
pvp: disponível brevemente

2

ÁGUA DE
COCO BIO
Dr. Antonio Martins
500 ml

1

BEBIDA DE AVEIA
NÃO ADOÇADA
Provamel
1l

3
TOFU BIO FIRME
E AVELUDADO
Clear Spring
300 g

PREPARADOS FERMENTADOS
À BASE DE AMÊNDOA
A Provamel acabou de lançar a sua
mais recente gama biológica de
preparados vegetais fermentados à
base de amêndoa, sem soja.
Alternativa
Disponível em quatro sabores:
ao iogurte
NATURAL SEM AÇÚCARES

MANGA

FRAMBOESA

MIRTILO

pvp: a partir de €3,69

EXPERIMENTE
!

4
SNACK MIST.
VEGET. SG
Organique Vegee
85 g

5

PASTA DE DENTES
BRANQUEADORA DE
CARVÃO BIO
Dr. Organic
100 ml
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( entrevista )

educação de consciência...” Tornaram-se nómadas, “porque eu queria que a
minha filha crescesse com uma maior
ligação à Terra. Viajámos as duas: fomos
do Porto para os Açores, na Ilha das
Flores, onde morámos uns tempos.
Depois, seguimos para o Algarve e, daí,
para a Índia. Foi uma grande aventura”.

PAULO CASTANHEIRA · WRITE FRAME

INTUIÇÃO E PÉS NA TERRA

QUANDO O GURU É MÃE
Maria Couto é professora de hatha yoga, faz retiros e
workshops de alimentação natural, pratica uma maternidade
consciente e promove a sustentabilidade ambiental. Nómada
de coração, foi na intuição que plantou as suas raízes.
“Nasci e cresci no Porto. Por
isso, sempre fui muito citadina, sem muito à vontade com
a natureza”, conta Maria Couto, também conhecida por MãeGuru – nome
do seu projeto e da página de Instagram,
que já conta com mais de 35 mil seguidores. Aos 18 anos saiu de casa dos
pais e, depois de ver um documentário com amigos sobre a exploração
animal, deixou de comer carne. Na
altura, sem ter ninguém à sua volta
que fosse vegetariana, nem muitas
soluções de restaurantes que seguissem
essa filosofia, fez um caminho algo
solitário, mas do qual não abdicou.

VIAGENS DE EXPLORAÇÃO
A sua formação passou pelo curso de
Design de Moda, mas ao fim de uns
meses desistiu. “Percebi que, naquele momento, daquela forma, aquilo
não era para mim.” Acabou por fazer
formação no Instituto Português de
Naturologia “e as peças foram-se encaixando”. No entanto, depois de um
período intenso, em que estudava à
noite e mantinha vários empregos
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durante o dia, decidiu viajar sozinha
para o Brasil de mochila às costas. Tinha
20 anos. “Foi uma revolução interna
muito grande. Sinto que me fui buscar
a mim. Também conheci o yoga e,
mais tarde, tornei-me professora. Foi
de lá que trouxe a minha filha, fruto de
um relacionamento traumático, mas
do qual consegui transmutar da dor
para a cura.” Quando voltou a Portugal
deu início a uma jornada mais séria.
Foi nessa altura que nasceu o projeto
MãeGuru. “Surgiu de forma muito
natural, porque havia muita curiosidade
sobre o crescimento da Noá, sobre o
yoga, a nossa alimentação e as receitas,
mas também sobre a maternidade, a

A MINHA
LOJA
CELEIRO
“Comecei por
ir à loja do
NorteShopping,
mas, agora,
aproveito o
serviço de
entregas online,
já que aqui na
Nazaré não
há. Um dos
produtos que
compro sempre
são as tâmaras
medjool e a
Noá adora o
crumble de
maçã, de tal
maneira que, no
seu aniversário,
fui de propósito
à loja Celeiro
de Leiria buscar
o bolo.”

Ao vir da Índia, descobriu uma nova
paixão, ligando estas vivências à arte,
e começou a fazer pulseiras e colares
com as sementes sagradas que trouxera
consigo. O trabalho com as redes sociais foi uma consequência natural de
tudo isto, aproveitando o interesse já
angariado com a página da MãeGuru.
“Está tudo a correr muito bem, porque
estou alinhada com o tempo presente.
E tem funcionado sempre tão bem,
porque vem da intuição, dessa verdade,
e não daquilo que poderia funcionar
consoante uma estratégia de marketing,
por exemplo.” Lançou, entretanto, a
coleção de bolsas sustentável “I Am
Collection”, em parceria com uma empresa portuguesa chamada Fiappo, que
vale a pena conhecer. E prepara-se para
lançar um jogo dedicado às famílias,
cujas receitas da venda irão permitir-lhe
construir a sua Tiny House, que será
feita num formato móvel, autossuficiente, movida a painéis solares, com
captação de água da chuva e com um
sistema de casa de banho seca. Porque
a sua pegada quer-se leve, para poder
seguir todos os sonhos.

MATERNIDADE CONSCIENTE
O projeto “MãeGuru” nasceu depois do nascimento
da Noá e Maria Couto sabe que, à medida que ela
vai crescendo, os desafios vão sendo diferentes.
“Mas eu começo a ver germinar não só o que eu lhe
passei, e passo, mas muito daquilo que já vem dela,
naturalmente. E isso dá-me força para continuar
neste caminho.”

“Ver a Noá
cr
para contin escer dá-me força
uar neste ca
minho.”

( NUTRIÇÃO )

PERDER
PESO E
CELULITE

Após o confinamento, com
restrições à prática de exercício
físico e um estado de ânimo
que poderá ter impulsionado
algumas escolhas alimentares
mais desequilibradas, chegou
a altura de pensar na sua
forma física e bem-estar.

S

abemos que o
excesso de peso
e a obesidade são
claramente o resultado
de um conjunto complexo
de interações entre fatores
genéticos, comportamentais e ambientais. A
causa multifatorial do excesso de peso desafia
os pesquisadores a identificar estratégias
permanentes e eficazes para a perda de peso
e sua manutenção. Confira algumas ideias que
podem fazer diferença no controlo do peso,
na sua imagem corporal e na tentativa de
impulsionar o seu metabolismo.
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Quantidade ou qualidade
O conceito de que a perda de
peso requer um balanço
energético negativo, com a ingestão
de energia inferior ao gasto, é amplamente aceite. Contudo, parece que a
estratégia mais eficaz para alcançar
a perda de peso a longo prazo é
apostar na qualidade e mudar para
um padrão alimentar saudável:
restringir o consumo de açúcares
simples, grãos refinados e alimentos processados e incluir frutas,
vegetais, alimentos integrais e
laticínios com baixo teor de gordura.

Aumento da
atividade física
O aumento da atividade física
é um componente essencial
de uma estratégia abrangente de
redução de peso. Desenvolver e
manter um programa de exercício
físico é um importante fator
preditor de sucesso na manutenção a longo prazo. Para indivíduos
previamente sedentários, uma
progressão gradual na atividade
física é recomendada, de forma
a que sejam alcançados os 30
minutos de exercícios diários.
Quando o treino de força ou
exercícios de resistência são

Prefira o consumo
de produtos
frescos, de gordura
de origem vegetal
(como o azeite),
peixe, vegetais,
fruta e um
reduzido consumo
de açúcares
simples e sal.

combinados com uma atividade
aeróbica, os resultados a longo
prazo podem ainda ser mais positivos. Os treinos de força tendem a
preservar ou a aumentar a massa
corporal magra, o que poderá ajudar a atenuar a diminuição da taxa
metabólica de repouso.
ALTERE AMBIENTE QUE O RODEIA
Uma parte significativa da perda e controlo de
peso envolve a reestruturação do ambiente que o rodeia.
Deve incluir uma maior disponibilidade de alimentos como
frutas, vegetais, laticínios magros e outros alimentos de baixa
densidade energética e de alto valor nutricional. Exercícios
e técnicas de relaxamento podem ajudar a reduzir o stresse
— estratégias essenciais para quem tem a tendência para
consumir em excesso em resposta ao stresse.
DICA

Gordura abdominal
Ganhar peso e gordura ao
longo dos anos está mais
relacionado com o estilo de vida
do que apenas com o simples
avançar da idade.
A razão que nos leva a
acumular gordura abdominal à
medida que envelhecemos está
provavelmente associada ao
facto de nos tornarmos cada vez
menos ativos (muitas vezes até
sem nos apercebermos). Uma
das principais estratégias para
evitar a acumulação de gordura
é, assim, manter um nível
adequado de atividade física.

€22,85

€35,77

€13,99

€16,49

€28,55

€13,20

HIDROXICITRATO
SOLGAR

COMPLEXO
TERMOGÉNICO
SOLGAR

TONIVEN EXPRESS
ORTIS

GOTU KOLA
(OU CENTELHA
ASIÁTICA)
SOLGAR

CELLIMINE
SUPERDIET

GEL ANTI-CELULITE
REDUTOR
DIACTIVE

60 cápsulas
Forma estável do ácido
hidroxicítrico extraído
do fruto de Garcinia
cambogia. Resiste à
formação de lactona
que é uma forma
química menos efetiva.

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

105 ml
Suplemento alimentar
em ampolas à
base de hibiscus e
videira vermelha.

100 cápsulas
Suplemento alimentar
à base de extrato
estandardizado
de gotu kola.

20 ampolas
Suplemento alimentar
à base de seis
plantas, frutas e
vinagre de sidra.

200 ml
Gel anti-celulite
redutor. Com
cafeína, cacau, fucus,
gilbardeira, castanha-da-índia, árvore da
cera e vitamina E.
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O exercício físico
pode ajudar na
manutenção
do peso a longo
prazo. Pode optar
por aumentar
gradualmente até
aos 30 minutos de
exercícios diários.

Gordura e processo
inflamatório
Sabemos hoje que as células
de gordura não desempenham apenas um papel no armazenamento de energia que consumimos em excesso. Na presença de
obesidade, a massa gorda liberta
substâncias inflamatórias,
induzindo um estado inflamatório
de baixo grau, o que pode explicar
a ação da obesidade como fator de
risco no aparecimento de diversas
doenças crónicas. Assim, o
perímetro da cintura ou abdominal
é um excelente meio para avaliar a
deposição de gordura visceral no
organismo, assim como para
avaliar o possível risco metabólico
e de desenvolvimento de doenças
cardiovasculares.

O ideal no adulto é ter um
perímetro abdominal ou de
cintura inferior a 94 centímetros
no homem e inferior a 80
centímetros na mulher. Se os
valores forem superiores a 102
cm no homem e a 88 cm na
mulher, o risco metabólico e de
desenvolvimento de doenças
cardiovasculares é muito elevado.
Esteja atento e evite acumular
gordura ao nível abdominal.

Combate à celulite

escolher o suplemento
O suplemento alimentar deve ser direcionado à situação e
objetivo. Os compostos à base de chá verde ou matcha, café
verde, guaraná ou de Garcinia cambogia (hidroxicitrato)
são muito utilizados para ajudar no objetivo de reduzir os
depósitos de gordura e ajudar a alcançar uma composição
corporal mais adequada.
No que diz respeito à celulite, o objetivo da suplementação é,
sobretudo, ajudar na função circulatória, através de plantas
como a videira vermelha, castanha-da-índia, gilbardeira
e ainda a centelha asiática (ou Gotu kola), por exemplo. A
aplicação tópica de cremes com ingredientes estimulantes,
como a cafeína, pode ainda, em alguns casos, ajudar a
atenuar a celulite.

Independente do peso
corporal existente, a
inestética celulite pode aparecer
dando um aspeto irregular à pele.
O problema afeta sobretudo as
mulheres após a adolescência, e
isso deve-se principalmente a

A gordura localizada é caracterizada como o excesso
de acumulação de gordura em determinadas áreas
do corpo, contudo, e tendo em conta os estudos mais
recentes nesta área, a gordura armazenada ao nível
abdominal é considerada a mais preocupante.
12
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alterações hormonais. Apesar
das causas serem variadas, as
principais medidas preventivas
consistem na prática de uma
alimentação saudável e de
atividade física regular. Assim, e
para atenuar esta deposição de
gordura nas camadas mais
profundas da pele, é importante
evitar o consumo de açúcares,
gorduras e sal, beber muita água
e escolher alimentos com
elevado teor de água (como a
maioria dos legumes).

( Nutrição )

VEGETARIANO

por 1 dia

Para as novas gerações, o vegetarianismo é já o novo convencional,
mas para quem ainda tem alguma dificuldade em dar o primeiro passo
deixamos algumas sugestões para experimentar um dia vegetariano.

S

ão cada vez mais
as pessoas que,
por diversas
razões, optam
por regimes
alimentares
à base de vegetais, uns mais
restritivos, outros mais flexíveis. Neste artigo, referimos as
principais razões para optar por
uma dieta à base de vegetais,
assim como indicamos algumas
receitas práticas para poder experimentar facilmente em casa.

3 RAZÕES PARA
SEGUIR UMA DIETA
VEGETARIANA
SAÚDE

O consumo excessivo de
carne e seus derivados é
associado a uma ingestão
elevada de calorias e de
gordura saturada, resultando
em excesso de peso, doenças
cardiovasculares, diabetes
tipo 2, hipertensão e cancro.
14
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ECOLOGIA

A pecuária é uma atividade de
grande impacto ambiental,
pois implica um consumo
elevado de recursos: água
potável, ocupação de vastas
áreas de terreno para o
cultivo de cereais e gasto
de combustíveis fósseis. A
pesca também contribui para
o desequilíbrio ecológico:
os navios pesqueiros
poluem rios e oceanos,
contribuem para a destruição
dos sistemas marinhos.
BEM-ESTAR ANIMAL

O respeito pelos animais é
uma das principais razões
que leva à mudança de
regime alimentar, de forma
a prevenir e a diminuir a
crueldade e a exploração
animal. Defende-se o
direito dos animais à vida,
à existência em liberdade
e ao seu bem-estar físico.

Há muitas alternativas
nutritivas na dieta
vegetariana, como
as leguminosas ou os
cereais integrais.

É importante planear

A carne, o peixe, os ovos e os
laticínios fornecem proteína por
excelência, providenciando todos os aminoácidos essenciais,
mas não são as únicas fontes.
As leguminosas, como as lentilhas, o grão-de-bico, o feijão e,
nomeadamente, a soja (e o tofu,
elaborado a partir da soja), são
uma alternativa de qualidade às
proteínas animais. As sementes
(cânhamo, linhaça, abóbora,
chia, etc.), os cereais integrais
(quinoa, aveia, amaranto, etc.)
e frutos secos (noz, amêndoa,
caju, amendoim, etc.) também
são fontes importantes. Um bom
planeamento permite fazer uma
alimentação vegetal equilibrada,
variada e que fornece proteínas
completas (com aminoácidos
essenciais), gorduras de boa
qualidade, hidratos de carbono
de assimilação lenta e vitaminas
e minerais. Sempre que possível,
de agricultura biológica.

o que comer
em cada refeição
Pequeno-almoço

C EREAIS INTEGRAIS,
BEBIDA VEGETAL,
MANTEIGA DE FRUTOS
SECOS, FRUTA FRESCA.

Lanche
da manhã

I OGURTE NATURAL,
OU ALTERNATIVA À BASE
DE SOJA OU AMÊNDOA,
COM FRUTOS SECOS.

Almoço

S OPA DE LEGUMES, CARIL
DE BATATA-DOCE E GRÃO-DE-BICO COM ARROZ
BASMATI INTEGRAL , FRUTA.

Lanche

B EBIDA VEGETAL,
BOLACHAS DE MILHO
E QUINOA COM
FATIADO VEGETAL.

Jantar

S OPA DE LEGUMES, SALADA
DE QUINOA E KALE COM
MOLHO DE TAHINI DE
LARANJA , FRUTA.

receitas vegetarianas
caril de batata-doce e
grão-de-bico com arroz
basmati integral

4 pessoas
30m a 1h

INGREDIENTES

Grão-de-bico bio

Mix panquecas
e waffles
bio original

Mix de frutos
secos bio

· €5,99

· €6,89

ISWARI

400 G

Mistura de fácil
preparação com alto
teor em fibra e fonte de
minerais. Sem adição
de açúcares (açúcares
naturalmente presentes).

NATUREFOODS

NATUREFOODS
· €1,49

350 G

Alto teor em fibra
e proteína.

200 G

Alto teor em
fibra e gorduras
monoinsaturadas.

» Comece por colocar o arroz

basmati integral a cozer,
durante cerca de 30 minutos.

Cominhos bio
· €5,19

40 G

De agricultura biológica.

PROVAMEL
· €1,99

1L

De agricultura biológica.

Tomate
bio

Bebida de soja e
chocolate bio

NATUREFOODS

PROVAMEL
· €0,99

 –1 Colher de
½
chá de flocos
de malagueta
50 g Gengibre
fresco ralado
600 g Grão-de-bico (se
usar enlatado,
não esquecer
de enxaguar
e escorrer)

4 00 g Pedaços de
tomate (em lata)
750 g Batata-doce,
descascada e
cortada em cubos
Sal e pimenta-preta
200 g Arroz
basmati integral
(acompanhamento)

PREPARAÇÃO

SONNENTOR

Bebida de
aveia bio

1 Colher de
sopa de azeite
virgem extra
(ou óleo de coco)
1 Colher de sopa
de cominhos
1 Cebola, picada
finamente
2 Dentes de alho,
esmagados

· €2,99 660 G

250 ML

Tomate
extra pelado
inteiro
biológico.

Naturalmente sem
lactose e sem glúten.

» Aqueça o azeite (ou óleo de

coco) numa frigideira grande
em lume médio. Quando
estiver quente adicione os
cominhos e deixe cozinhar
durante um minuto, até
libertar o aroma. Adicione
a cebola, uma pitada de sal
e deixe cozinhar mais 5-6
minutos, até a cebola ficar
translúcida. Adicione o alho,
a malagueta e o gengibre e
deixe cozinhar durante mais
três minutos.

» Adicione o grão-de-bico,

o tomate e a batata-doce.
Adicione água suficiente
(aproximadamente 500 ml)
para cobrir o grão-de-bico e
a batata-doce. Deixe levantar
fervura e mexa.

» Tape e deixe cozinhar em

lume brando, mexendo de vez
em quando, durante cerca
de 25-30 minutos, ou até
as batatas-doces estarem
cozidas e o molho ficar mais
espesso. Se for necessário
pode acrescentar mais água
durante a cozedura.

» Tempere com sal e pimenta.

Sirva de imediato com o arroz.

Salada de quinoa
e kale com molho
de tahini de laranja

4 pessoas
30m a 1h

INGREDIENTES

Manteiga de
alfarroba e
amêndoa bio
NATUREFOODS
· €6,10

330 G

Isento de glúten,
fonte de fibra.

Galetes de milho
e quinoa bio

Arroz basmati
bio integral

· €1,59

· €3,10

NATUREFOODS
120 G

Baixo teor de gordura.

CELNAT

500 G

Tempo de cozedura
aproximado: 35 minutos.

Para o salteado de
quinoa e couve kale
350 g Quinoa
1 Colher de sopa de
azeite virgem extra
2 Colheres de chá
de óleo de coco
600 g Couve kale,
lavada, sem talos,
folhas ripadas

1 Dente de alho Para o molho de tahini
grande, picado 2½ Colheres de
sopa de tahini
finamente
1 Punhado
2 Colheres de sopa de
de coentros
azeite virgem extra
1 Dente de alho
frescos
6 Colheres de sopa
picados, para
de água quente
guarnecer
1 Laranja,
4 Colheres de sopa
apenas a raspa de sumo de laranja
Pimenta-preta

PREPARAÇÃO

» Coza a quinoa de acordo com
as instruções da embalagem,
até que fique tenra.

Alternativa
ao iogurte à base
de amêndoa bio

Fatiado vegan
Original bio

Quinoa bio

· €3,69

· €4,24

· €3,29

PROVAMEL

350 G

Sem açúcares.
Naturalmente sem
glúten e sem lactose.

NATUREFOODS
160 G

Preparado vegetal à base
de proteína de ervilha.
Alto teor em cálcio.

VIDA CELEIRO

500 G

Alto teor em fibra.
Fonte de proteína,
ferro e potássio.

» Aqueça o óleo de coco

numa frigideira em lume
médio. Adicione a couve
kale e salteie durante um
» Escorra a quinoa,
a dois minutos, adicione o
coloque-a numa taça e
alho. Continue a cozinhar
tempere com azeite e sal.
até que a couve kale fique
» Entretanto, prepare o molho, tenra. Em seguida, adicione
misturando todos os ingredientes a quinoa e envolva.
até obter uma mistura suave e
Divida pelos pratos,
cremosa, adicionando um pouco »guarneça com a raspa
de água quente, se for necessário de laranja, o molho
para emulsionar. Tempere com
e os coentros.
pimenta. Reserve.
www.celeiro.pt 15
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KOMBUCHA
afinal, o que é?

Embora pareça uma novidade, esta bebida teve
origem na China há cerca de 2000 anos. Viajou para
outras zonas e culturas, como o Japão e a Rússia, e
tornou-se popular na Europa no final do século XX.

O

kombucha é uma
bebida fermentada
ligeiramente gaseificada, de forma natural,
com um sabor agridoce feita a
partir do chá.
A mistura (indicada aqui ao lado)
deve ficar em repouso durante
várias semanas de forma a poder
fermentar corretamente. Durante este período, as bactérias e

Para produzir
kombucha são
necessários
apenas 3
ingredientes:
Chá
(preto ou verde)
açúcar
scoby

€1,99 | €2,29 | €3,50

€2,29

THE GUTSY CAPTAIN
GAMA KOMBUCHA

THE GUTSY CAPTAIN
GAMA KOMBUCHA ZERO

250 ml/400 ml/1 l

400 ml

Bebida de kombucha
biológica. Disponível em vários
sabores: Original, Framboesa,
Cola, Coco, Ananás-Pêssego,
Caiena e Gengibre-Limão.

Bebida de kombucha com 0 g
de açúcar. Disponível em vários
sabores: Original, Framboesa,
Maracujá, Romã, Melancia-Hortelã e Gengibre-Limão.
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leveduras presentes na mistura
fermentam, dando origem a uma
pequena percentagem de álcool.
Este processo é muito idêntico
ao que ocorre na fermentação do
vinho, dos pickles, do iogurte ou
até do pão, por exemplo.
Estas bactérias e ácidos formam
uma massa no topo do líquido
chamado scoby (“symbiotic
colony of bacteria and yeast”, ou
colónia simbiótica de bactérias e
leveduras) e que servirá de base
para fermentar mais chá, para dar
origem a mais kombucha, como se
de uma “massa mãe” se tratasse.
Esta é uma fonte de bactérias
boas! A sua riqueza em probióticos
é a principal mais-valia do seu consumo. Por ser resultado de uma
fermentação, a bebida de kombucha mantém as suas colónias.
Também o seu sabor avinagrado
e o gás são o resultado deste
processo, daí que a quantidade de
gás seja variável, pois depende do
tempo de fermentação.
Caso seja feito com chá verde,

bebidA FINal: Zero açúcaR
Apesar de ser necessário açúcar
para a scoby poder fermentar, é
possível adicionar a quantidade
exata apenas para este processo,
e conseguir uma bebida final
sem açúcar (porque o açúcar
adicionado inicialmente é
totalmente utilizado para a
fermentação e consequente
transformação em ácido acético
e dióxido de carbono).

o kombucha herda também os
benefícios desta que é uma das
bebidas mais famosas do mundo,
bem como os seus efeitos na perda de peso e controlo da glicemia.
Por ser uma bebida rica em
polifenóis do chá e ácido acético,
alguns estudos apontam o seu
potencial quanto à supressão do
crescimento de bactérias e leveduras patogénicas.

( NUTRIÇÃO )

KEFIR
O que é e quais
os benefícios?

nutrientes mais fáceis de digerir e
mais facilmente tolerados por pessoas com intolerância à lactose.
A fermentação é obtida pela adição ao leite dos chamados grãos
O KEFIR É UM
de kefir (ou culturas mães
PRODUTO MUITO
Apesar de, em Portugal, a sua venda como produto
obtidas de grãos de kefir)
IDÊNTICO AO IOGURTE, QUE SE
DIFERENCIA PRINCIPALMENTE
que são formados por uma
pronto a consumir seja recente, o kefir é um produto
PELO TIPO DE FERMENTAÇÃO,
mistura complexa de bactéQUE DÁ ORIGEM AO
com história milenar. Conheça-o melhor.
SEU SABOR
rias e leveduras unidas a uma
CARACTERÍSTICO.
al como o iogurte, o kefir
matriz polissacarídea. Quando
é lacto-alcoólica, onde, após a
é um alimento probióadicionados ao leite (de vaca,
fermentação, a lactose (ou outro
tico cremoso, de sabor
cabra, ovelha, soja, coco, etc.)
açúcar, no caso dos kefires de
ligeiramente amargo, que origem vegetal) dá origem a dióxido
vão fermentá-lo, incorporando
DE QUALQUER FORMA,
TAMBÉM É POSSÍVEL
resulta da fermentação do leite. É
na sua constituição bactérias
de carbono – motivo pelo qual,
FAZER KEFIR COM ÁGUA,
originário do Cáucaso onde comee leveduras benéficas, bem
por vezes, existe gás dentro das
ÁGUA DE COCO, SUMOS
DE FRUTOS OU OUTRAS
çou a ser consumido há milhares
como outros nutrientes vantaembalagens do kefir – e a uma
BEBIDAS NÃO LÁCTEAS.
de anos. Este povo acreditava
josos à nossa flora intestinal.
quantidade insignificante de álcool.
que o seu consumo era um dos
Comparado com o iogurte, o
Este tipo de fermentação origina
responsáveis pela longevidade
kefir é mais rico devido ao número
incomum da população.
superior de bactérias e leveduras
A fermentação é obtida pela
A fermentação do iogurte é resulutilizado no processo de fermenadição ao leite dos chamados
tante de uma fermentação láctica,
tação, das quais se destacam: L.
grãos de kefir, que são formados
onde a lactose é parcialmente
bulgaricus, S. thermophilus, L.
por uma mistura complexa
transformada em ácido láctico. Já
acidophilus, L. casei, entre muitas
de bactérias e leveduras.
no caso do kefir a fermentação
outras bifidobactérias e leveduras.

T
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ALGUNS ESTUDOS SUGEREM QUE O KEFIR…

1

...é um probiótico mais
completo do que o iogurte.
Sabe-se que alguns microrganismos têm efeitos benéficos na
saúde de forma geral. Alguns desses microrganismos, chamados
probióticos, influenciam a saúde
de diversas formas, quer seja no
processo digestivo, no controlo do
peso e até na saúde mental. Na
dieta ocidental, o alimento mais
comum a apresentar uma quantidade significativa destes microrganismos é o iogurte. Atualmente,
sabe-se que o kefir é uma fonte
mais potente de probióticos.
O kefir tem mais de 61 estirpes
de bactérias e leveduras, o que o
torna uma fonte probiótica muito
rica, quer em termos de diversidade, como de quantidade de
microrganismos, quando comparada com outras alternativas lácteas
fermentadas.

3

2

...parece ter potenciais
propriedades
antibacterianas.
Uma das bactérias exclusivas do
kefir – Lactobacillus kefiri – integra
alguns estudos que demonstram
que tem a capacidade de inibir o
crescimento de algumas outras bactérias patogénicas como a Salmonella, Helicobacter pylori e E. coli.

...parece melhorar a saúde
óssea e diminuir o risco de
osteoporose.
O kefir gordo, além de fornecer
uma quantidade significativa de
cálcio, tem também vitamina K2 –
que tem um papel fundamental no
metabolismo ósseo. Muitas vezes
a suplementação com vitamina K2
é prescrita por existirem evidências de que reduz o risco de fraturas ósseas em cerca de 81%.
Alguns estudos demonstram
ainda que o cálcio proveniente do
consumo de kefir tem uma melhor
taxa de absorção a nível ósseo, o
que permite uma melhor densidade óssea.

4

...devido aos probióticos
presentes, pode ajudar
na diminuição dos sintomas
de vários problemas do trato
gastrointestinal.
As bactérias probióticas presentes
no kefir ajudam a restaurar e equilibrar a flora intestinal. Desta forma,
o consumo deste alimento pode ser
muito útil em casos de diarreia ou
obstipação. Além disso, vários trabalhos sugerem ainda que os probióticos podem aliviar outros problemas
como a síndrome do intestino
irritável e até úlceras causadas pela
bactéria Helicobacter pylori.

5

...tem um teor reduzido
de lactose.
A maioria dos produtos lácteos
contém um açúcar próprio, chamado lactose. Cada vez mais existem
adultos com intolerância à lactose,
o que significa que não digerem
corretamente este açúcar. As
bactérias ácido-lácticas presentes
nos produtos lácteos fermentados
– como o kefir e o iogurte – transformam a lactose em ácido láctico,
desta forma reduzem em muito o
teor de lactose. Ainda assim, alguns estudos referem que, de uma
forma geral, o kefir é bem tolerado
por pessoas com intolerância à
lactose, pelo menos quando comparados com o leite.

€2,29

€1,99

€2,05

€3,65

€1,89

KEFIR DE VACA
BIOLÓGICO
VIDA CELEIRO

KEFIR VEGETAL
DE COCO
BIOLÓGICO
VIDA CELEIRO

KEFIR DE VACA
BIOLÓGICO
SEM LACTOSE
CANTERO
DE LETUR

PREPARAÇÃO PARA
BEBIDA DE KEFIR
BIOLÓGICO
NAT-ALI

GAMA WATER
KEFIR
THE GUTSY
CAPTAIN

2x6 g

250 ml

Fermentos liofilizados em pó
para preparar bebida de kefir.
Rende dois litros de bebida,
que pode preparar com
leite, com ou sem lactose.

Gama de kefir de água
disponível em vários
sabores: original,
framboesa, cola e
gengibre-limão.

420 g
Feito a partir de leite
de vaca biológico. Com
alto teor em proteínas e
sem adição de açúcares
(contém açúcares
naturalmente presentes).

250 g
Vegan, biológico
e sem glúten
nem lactose.

2x125 g
A partir de leite
de vaca biológico
sem lactose.

!
SABIA QUE…

Pode optar
por fazer o seu
próprio kefir
em casa?
PODE ADQUIRIR
OS FERMENTOS
CARACTERÍSTICOS
DO KEFIR, EM PÓ,
E JUNTAR LEITE
OU UMA BEBIDA
VEGETAL DO SEU
AGRADO. APÓS
FERMENTAR
DURANTE O
TEMPO E AS
CONDIÇÕES
RECOMENDADAS
NA EMBALAGEM,
OBTERÁ UMA
BEBIDA DE
KEFIR PRONTA A
CONSUMIR E FEITA
EM CASA!
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40 anos a perda de colagénio possa atingir 1% por ano. Aos 50 anos,
as reservas de colagénio estarão
pela metade e, aos 80, pelos 75%.

ANTIENVELHECIMENTO

FATORES QUE
REDUZEM
OS NÍVEIS DE
COLAGÉNIO
NA PELE:
Radiação solar
(ultravioleta,
infravermelha)
Défices
nutricionais
(consumo
insuficiente de
fruta e vegetais,
consumo
excessivo
de açúcar)

O colagénio e os
seus benefícios
Principal proteína do organismo, é resistente,
insolúvel e tem um papel estrutural. Diminui com
a idade, mas é possível compensar a sua falta.

O

colagénio é a proteína mais abundante
no corpo humano,
desempenhando as
funções de suporte estrutural
em vários tecidos do organismo,
como a pele, os tendões, os
ligamentos e os ossos. Apesar de

Tabagismo

existirem vários tipos de colagénio, os mais comuns são do tipo I
ao IV, ainda que o tipo I represente
cerca de 90% de todo o colagénio
do corpo humano.
Com a idade, vão diminuindo os
níveis deste composto no organismo, estimando-se que a partir dos

Poluição
ambiental
Stresse
Número
insuficiente de
horas de sono

€20,99

€52,58

€14,99

€14,89

COLAGÉNIO 600 MG
HEALTH SPARK

ÁCIDO HIALURÓNICO
E COLAGÉNIO
SOLGAR

COLAGÉNIO +
MAGNÉSIO 250
COMPRIMIDOS
BIE 3

250 comprimidos

COLAGÉNIO
HIDROLISADO EM
PÓ PROVENIENTE
DA GELATINA
VIDA CELEIRO

Suplemento alimentar
à base de colagénio,
magnésio, vitamina C
e ácido hialurónico.

Suplemento alimentar.
Colagénio hidrolisado
esterilizado em pó.

60 cápsulas
Suplemento alimentar
que fornece 1800
mg de colagénio
por toma diária.

20

30 comprimidos
Suplemento alimentar
que fornece ácido
hialurónico, vitamina
C e colagénio.
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250 g

O colagénio contribui para manter
a estrutura da pele, sendo decisivo
para uma aparência jovem. Em
conjunto com o ácido hialurónico,
a matriz de colagénio contribui
também para a retenção da hidratação dos tecidos, favorecendo
uma textura uniforme da pele.
Alguns estudos mostram que
a menor produção de colagénio,
associada à idade, pode ser
minimizada com a administração
de suplementos à base deste
composto. Neste sentido, convém
optar por fontes de colagénio que
sejam mais biodisponíveis para
absorção como os hidrolisados.

SAÚDE OSTEOARTICULAR
Vários estudos indicam que o
colagénio é importante para
reduzir a dor articular em casos de
osteoartrite. Um dos mecanismos
envolvidos poderá ser o aumento
da espessura da cartilagem,
reduzindo o impacto do movimento
sobre as articulações. Outro
contexto em que o colagénio
poderá ser útil é no desporto,
ajudando a reduzir o desconforto
articular associado ao maior
impacto sobre as articulações.
Por outro lado, os estudos mostram que os péptidos de colagénio
promovem o aumento da resistência óssea, assim como da densidade mineral óssea, sendo ainda
um composto de interesse em
situações de osteoporose.
O COLAGÉNIO HIDROLISADO
É OBTIDO POR AÇÃO
ENZIMÁTICA A PARTIR DE
DIFERENTES FONTES COMO
A PELE, OS OSSOS E AS CARTILAGENS
DOS ANIMAIS. DESTACA-SE POR SER
MAIS FÁCIL DE DIGERIR E DE ABSORVER,
REVELANDO-SE MAIS BIODISPONÍVEL.

Dica
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Deliciosamente refrescantes, os rebuçados Ricola são uma mistura única de 13 ervas suiças.
www.ricola.com

( saúde e bem-estar )

FÍGADO:

um órgão central
Adote um estilo de vida saudável, faça exercício físico
regular, procure ter uma alimentação equilibrada e evite os
excessos. Proteja o seu fígado. Ajudamos a perceber como.
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Uma alimentação
saudável e variada,
pobre em
açúcares simples e
gordura saturada,
favorece uma
adequada função
hepática.

O

fígado é um órgão
considerado
crucial para
vários processos
fisiológicos no
nosso organismo: auxílio na
digestão e no metabolismo de
macronutrientes, armazenamento
de vitaminas e minerais, suporte
do sistema imunitário, equilíbrio
dos lipídios e até metabolização de
compostos tóxicos ou indesejáveis.
É o segundo maior órgão do nosso
corpo, pesa cerca de 1,4 kg e encontra-se na zona abdominal superior,
abaixo do diafragma. São várias as
doenças que podem afetar o fígado,
como a hepatite, a cirrose e a esteatose hepática (ou fígado gordo).

ESTEATOSE HEPÁTICA
OU FÍGADO GORDO

A esteatose hepática consiste na
acumulação de gordura no fígado e
que, em muitos casos, está associada ao consumo excessivo de álcool.
Outras causas consideradas mais
raras são, por exemplo, o uso de alguns medicamentos, certas doenças
genéticas e a exposição a toxinas
(por ex. pela inalação de solventes
orgânicos derivados do petróleo).
Contudo, a acumulação de
gordura no fígado é cada vez mais
frequente em pessoas que não

consomem álcool ou que apenas
consomem em pequenas quantidades. Esta situação é reconhecida
como uma das mais frequentes
doenças do fígado da atualidade.

COMO CUIDAR
MELHOR DO FÍGADO?

A adoção de um estilo de vida
saudável, como a prática de um
plano alimentar equilibrado, de
atividade física regular, a exclusão
de alimentos hepatotóxicos como
o álcool e, se possível, o evitar de
alguns medicamentos, podem
ajudar o adequado funcionamento
hepático, assim como a prevenção
do agravamento da doença hepática
não alcoólica. Controle os fatores de
risco: procure ter um peso corporal
normalizado e mantenha os níveis
de açúcar, colesterol e triglicerídeos
sanguíneos dentro dos parâmetros
adequados.
Na alimentação deve preferir
alimentos ricos em hidratos de

SUPLEMENTOS
ALIMENTARES
A lecitina de soja,
a colina e o inositol
têm um efeito
lipotrópico, e podem
assim representar
uma ajuda no normal
metabolismo dos
lípidos e na prevenção
da acumulação de
gordura no fígado.

carbono complexos, evitar os
hidratos de carbono simples
(açúcar, farinhas não integrais,
etc.), as gorduras saturadas, carne
vermelha, queijo, manteiga, fritos e
molhos, entre outros.

Fígado
gordo não
alcoólico
TEM UMA PREVALÊNCIA
ESTIMADA EM 20% A
30% DA POPULAÇÃO
OCIDENTAL, E
ENCONTRA-SE
FORTEMENTE
ASSOCIADO À
OBESIDADE,
DISLIPIDEMIA,
DIABETES E SÍNDROME
METABÓLICA.

A acumulação de gordura
no fígado é cada vez mais
frequente em pessoas que
não consomem álcool ou
que apenas consomem em
pequenas quantidades.

ALIADOS NA FITOTERAPIA

A alcachofra e os seus princípios ativos (cinarina, os ácidos aromáticos
e os flavonoides) são responsáveis
pela ação colerética (aumentam a
quantidade de bílis segregada pelo
fígado) e hipocolesterolemiante,
o que contribui para níveis normalizados de lípidos no sangue. O
cardo-mariano (Silybum marianum)
é considerado útil na manutenção
das funções fisiológicas de purificação, e através do princípio ativo, a
silimarina, ajuda a regenerar as células hepáticas. No tema da função
hepática destacam-se ainda plantas
como o dente-de-leão, a curcuma
longa e o desmodium.

€19,99

€17,09

€11,43

€25,89

€27,89

€11,99

€14,44

DETOX
FÍGADO
ORTIS

HEPAFYT
BIONAL

EXTRATO
DE CARDO-MARIANO
NA

RABALCHOFIT
SUPERDIET

DESMODIUM
SUPERDIET

20 ampolas

20 ampolas

ALCACHOFRA E
DENTE-DE-LEÃO
ORTIS

LIPOTROPIC
FACTORS
SOLGAR

Suplemento
alimentar à base
de rábano negro
e alcachofra.

Suplemento
alimentar à base
de desmodium.

36
comprimidos

50
comprimidos

Suplemento
alimentar com
alcachofra e
dente-de-leão.

Suplemento
alimentar que
fornece bitartrato
de colina, inositol
e L-metionina.

60
comprimidos
Suplemento
alimentar com
alcachofra,
dente-de-leão e
cardo-mariano.

40 cápsulas
Suplemento
alimentar com
alcachofra, cardo-mariano, curcuma
e pimenta preta.

30 ml
Suplemento
alimentar.
Extrato líquido
não alcoólico
de sementes de
cardo-mariano.
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Fontes alimentares de alguns
nutrientes antioxidantes
Nutrientes
R FONTES ALIMENTARES
antioxidantes
Betacaroteno

R PIMENTO-VERMELHO, CENOURA,

BATATA-DOCE, COUVE-LOMBARDA,
ESPINAFRES E ABÓBORA.

Selénio

R CASTANHAS-DO-BRASIL, NOZES, AMÊNDOAS,

GEMA DE OVO, FEIJÃO E FARELO DE TRIGO.

PREPARAR A PELE
PARA O VERÃO

Vitamina E
Vitamina C

Com a chegada de temperaturas mais
amenas, a pele fica mais exposta. É altura de
recordar a melhor forma de prepará-la.

M

anter a hidratação, uma
dieta saudável e proteger
do sol são regras de ouro
para uma pele bonita.

HIDRATAÇÃO
A água é o principal componente do
corpo humano, com funções essenciais no organismo, como a regulação
da temperatura corporal, o transporte de nutrientes e a eliminação de
produtos mais tóxicos. A água de coco
ou as infusões de plantas são uma boa
opção de hidratação que pode tentar
incluir no seu dia. Reforce a ingestão
de alimentos com mais água na sua

composição, pois, além de ricos em
fibra, têm, no geral, poucas calorias.
Consuma-os em qualquer altura do
dia, sozinhos ou em saladas, sopas ou
batidos. Exemplos: pepino, melancia,
tomate, morango, ananás e cenoura.

ATENUAR A CELULITE
A inestética pele “casca de laranja”
nem sempre está associada ao
excesso de peso. O seu aparecimento,
muitas vezes determinado por fatores
hereditários, tem uma base hormonal
e é agravado pela má circulação e por
uma insuficiente drenagem linfática.
Para atenuar este problema, para

R GÉRMEN DE TRIGO, ÓLEOS VEGETAIS,

GEMA DE OVO, NOZES E AVELÃS.

R LARANJA, LIMÃO, KIWI, MORANGO, COUVE,

SALSA, AGRIÕES, PIMENTO E PAPAIA.

além de uma alimentação variada e
equilibrada, alguns suplementos alimentares podem ajudar, assim como a
aplicação regular de um bom anticelulítico, à base de plantas como gotu
kola, castanha-da-índia, gilbardeira,
hamamélia ou videira-vermelha.

ANTIOXIDANTES
Recomenda-se a toma de antioxidantes antes, durante e após a época
balnear. O betacaroteno, o selénio e
as vitaminas E e C, não só favorecem
o bronzeado, como ajudam a retardar
o envelhecimento e a desidratação da
pele, conservando a sua elasticidade.
O selénio ajuda ainda a prevenir a
destruição das células pelos radicais
livres e as vitaminas E e C têm uma
forte função antioxidante.

bronzear em
segurança
EVITE A EXPOSIÇÃO
ENTRE AS 12H E AS 16H.
BRONZEIE-SE
PROGRESSIVAMENTE.
PROTEJA OS
OLHOS E USE UM
CHAPÉU OU BONÉ.
INGIRA ÁGUA
REGULARMENTE
PARA EVITAR A
DESIDRATAÇÃO.
APLIQUE
GENEROSAMENTE
O PROTETOR SOLAR
(COM PROTEÇÃO UVA
E UVB), ADEQUADO AO
SEU TIPO DE PELE.
NÃO SE ESQUEÇA DE
QUE O TEMPO NUBLADO
TAMBÉM QUEIMA.

€2,65

€13,20

€16,49

€14,29

€12,99

€26,99

ÁGUA DE COCO BIO
DR. ANTONIO
MARTINS

GEL ANTI-CELULITE
REDUTOR
BACTINEL

GOTU KOLA
SOLGAR

BETACAROTENO
SOLGAR

OPTIMA SOLAIRE
VITARMONYL

500 ml

200 ml

100 cápsulas

60 cápsulas

60 cápsulas

PROTETOR SOLAR
SPRAY FPS 50
CATTIER

Uma bebida natural,
refrescante e saciante.
Sem conservantes
e sem corantes.
Baixo em calorias.

Gel anti-celulite
redutor. Com
cafeína, cacau, fucus,
gilbardeira, castanha-da-índia, árvore da
cera e vitamina E.

Suplemento
alimentar à base de
extrato de gotu kola
(centelha asiática).

Suplemento
alimentar. Fornece
um complexo natural
de carotenoides
provenientes da
alga unicelular
oceânica D. salina.

Suplemento alimentar
à base de ácidos
gordos essenciais,
carotenoides de
origem natural,
vitaminas e minerais.
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125 ml
Com filtro mineral
e resistente à água.
Fórmula biodegradável
que respeita os
fundos marinhos.

( Saúde e Bem-Estar )

PRINCIPAIS
FATORES
DE RISCO

Excesso de
colesterol total
Excesso de
colesterol LDL
(“mau”)
Níveis insuficientes
de colesterol
HDL (“bom”)
História familiar
de aterosclerose
Obesidade
Diabetes
Hipertensão
arterial
Sedentarismo
Tabagismo

COMO TER UM
CORAÇÃO SAUDÁVEL
As doenças do coração são a segunda causa de morte
em Portugal. Mas, dada a influência da alimentação
e de outros fatores de estilo de vida, há muito a fazer
para manter um coração saudável.

A

doença coronária surge
quando o fluxo de sangue para o coração fica
comprometido, devido à
obstrução das artérias que o irrigam.
A causa mais frequente da obstrução
destas artérias é a formação de placas de ateroma. Estas são constituídas principalmente por colesterol em
excesso, que se encontra em circulação e que se vai depositando nas
paredes das artérias. Este fenómeno
chama-se aterosclerose. Quando as
artérias que irrigam o coração ficam
praticamente obstruídas, dá-se uma
isquemia cardíaca (falta de circulação), que pode dar origem a uma
26

VidaCeleiro | VERÃO 2021

alimentos processados, molhos e
fast food devem ser evitados.
Em contrapartida, deve ser favorecido o consumo de alimentos ricos
em gorduras mono e polinsaturadas,
principalmente, ácidos gordos ómega-3. Assim, deve preferir-se o consumo de peixe ao de carne, tentando
incluir o consumo de peixes gordos
como o salmão e o atum, duas vezes
na semana. Quando comer carne, de
preferência branca, ou peixe, deve
ainda evitar consumir qualquer tipo
de pele ou gordura visível.
O azeite deve ser a fonte preferencial de gordura para temperar e
cozinhar. Outros alimentos, como o
abacate, os frutos secos (naturais ou
torrados, sem sal), as sementes e o
óleo de linhaça, podem ser incluídos
como um complemento.

O PAPEL DA FIBRA
Uma dieta rica em fibra, que permita
atingir o objetivo 20-30 g/dia, é outro
dos fatores importantes para a manutenção de uma boa saúde cardíaca.
Os alimentos ricos em fibra favorecem não só a saciedade, sendo benéficos no contexto de perda de peso,
mas também ajudam à manutenção
de valores de glicemia adequados e à
redução da reabsorção intestinal de
gorduras, como o colesterol. Assim,
prefira os cereais integrais aos refinados e, se possível, inclua opções

angina de peito. Se, por outro lado, se
libertar algum fragmento (chamado
de trombo) da placa de ateroma,
pode ocorrer uma trombose ou um
enfarte agudo do miocárdio.

MENOS GORDURAS
E MAIS SAUDÁVEIS
O consumo de gorduras alimentares
deve representar 25-35% das calorias ingeridas e, destas, as gorduras
saturadas não devem exceder os
7-10%. O consumo diário de colesterol também deve ficar abaixo dos
200 mg. Isto significa que alimentos
como carnes vermelhas, enchidos,
queijos gordos, natas, manteiga,

€16,99

€28,08

€7,58

CHOLESTEROL
BIONAL

ARROZ
VERMELHO
FERMENTADO
SOLGAR

ÓLEO DE ALHO
SOLGAR

40 cápsulas
Suplemento
alimentar. Com
alcachofra,
óleo de linhaça
e levedura de
arroz vermelho.

60 cápsulas
Suplemento
alimentar.

100 cápsulas
Suplemento
alimentar.
Obtido a
partir de alhos
frescos.

ricas em betaglucanos, como a aveia
e o farelo.
Para ajudar a atingir estes objetivos de ingestão de fibra, deve
procurar consumir cinco porções
diárias de frutas e vegetais frescos e
de época, de preferência biológicos.
Os legumes de folha verde-escura, assim como as crucíferas (ex.
brócolos, couve-flor), possuem uma
riqueza em fibra e fitoquímicos que
os destacam dos restantes. Porém,
deve tentar consumir diferentes
variedades de frutas e vegetais ao
longo do dia, para uma dieta mais
equilibrada. Outros alimentos não
convencionais podem ainda ser interessantes pela sua riqueza em fibra,
como a clorela, a spirulina e a erva de
trigo. Além disso, apresentam teores
elevados em clorofila, um pigmento
verde com efeito antioxidante.
Não deixe de parte as leguminosas! Como fonte concentrada de
fibra, proteína vegetal, minerais e de
vitaminas, são, não só um alimento
nutricionalmente completo, como
também parte constituinte de uma
refeição de base vegetal. Tente
incluir as leguminosas em duas ou
mais refeições por semana.

CONSUMIR MENOS SAL
Atendendo a que a hipertensão é um
dos fatores de risco para o desenvolvimento de doenças coronárias, deve

Não deixe de parte as leguminosas! São, não só
um alimento nutricionalmente completo, como
também podem ser, por si só, parte constituinte
de uma refeição de base vegetal.

CONSUMO
DE GORDURAS
ALIMENTARES

25%
a
35%

DAS CALORIAS
INGERIDAS
DESTAS, AS
GORDURAS
SATURADAS NÃO
DEVEM EXCEDER OS

7-10%

reduzir o consumo de alimentos ricos
em sal, como os queijos curados, os
enchidos, os aperitivos salgados, a
fast food, os alimentos processados,
as conservas, etc.
Por outro lado, deve procurar
formas alternativas de temperar as
suas refeições. Boas opções são as
ervas aromáticas, especiarias, alho
e temperos que potenciam o sabor a
sal dos alimentos, como o gomásio.

MEDIDAS
COMPLEMENTARES
Os estudos indicam que o consumo
de álcool em excesso aumenta o
risco de doenças cardiovasculares

e de mortalidade. Assim, os homens
não devem exceder as duas porções
de bebidas alcoólicas por dia e, as
mulheres, uma porção.
Para obter maiores benefícios para
o coração, deve tentar incorporar pelo
menos 150 minutos por semana
de exercício de intensidade moderada, que pode incluir, por exemplo,
uma caminhada a passo rápido ou
atividades como andar de bicicleta,
fazer ioga ou pilates, etc. Quanto ao
tabagismo, começar por reduzir é o
primeiro passo. Algumas dicas que
podem ajudar é substituir o cigarro,
por exemplo, por pastilhas elásticas
ou rebuçados sem açúcar.

Quinoa

SALICÓRNIA

Ainda que,
botanicamente,
não sejam cereais,
a quinoa e o trigo
sarraceno destacam-se
também como fontes
excelentes de fibra e
de proteínas vegetais.

É uma planta de meio
aquático com elevado
teor de sal. Pode ser um
substituto integral do sal,
dando um sabor agradável
e leve à refeição.

€25,69

€1,59

€36,25

€1,69

€8,99

€2,99

ALCACHOFRA
SOLGAR

CHÁ COLESTEROL
EQUILIBRADO
NATUREFOODS

ÓMEGA-3 DUPLA
POTÊNCIA
SOLGAR

FARELO DE
AVEIA BIO
NATUREFOODS

CLORELA EM PÓ BIO
VIDA CELEIRO

ÓLEO DE LINHAÇA
VIRGEM BIOLÓGICO
NATUREFOODS

10 saquetas

60 cápsulas

375 g

Infusão de plantas
com alcachofra, boldo,
freixo, entre outras.

Suplemento alimentar
que fornece ómega-3
sob uma forma pré-digerida que permite
a sua rápida absorção.

Ideal para quem não
prescinde de uma
alimentação à base de
produtos biológicos.

Clorela (Chlorella
pyrenoidosa) é uma
alga unicelular,
considerada uma das
maiores fontes de
clorofila do planeta.

60 cápsulas
Suplemento alimentar.
Fornece 300 mg de
extrato de folha de
alcachofra em pó
(equivalente a 1200 mg
de Cynara scolymus)

100 g

250 ml
Óleo de primeira
pressão a frio.
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Reduza o consumo
de alimentos ricos em
sal, como os queijos
curados, os enchidos,
os aperitivos salgados,
a fast food e os
alimentos processados.

É importante
estar atento
aos níveis de
colesterol e de
triglicéridos no
sangue, pois vão
aumentando
com a idade.

SAIBA TUDO SOBRE:
COLESTEROL
O colesterol é um tipo de gordura de que o organismo
necessita para funcionar de forma adequada. Contudo,
se existe em excesso no organismo, ou por produção
excessiva ou por desequilíbrios alimentares, o risco de
doenças cardiovasculares é maior.
Pequeno- Almoço
-almoço R Sopa de
R Pão de

FAÇA UMA ALIMENTAÇÃO
EQUILIBRADA
Está na altura de pôr em prática
as recomendações anteriores.
Se tem dúvidas do que pode
comer ao longo do dia, veja o
exemplo que preparámos para si.
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legumes sem
centeio com batata.
queijo magro R Prato de
e bebida
vegetais com
vegetal não leguminosas,
açucarada.
massa ou arroz
Meio da
integrais e
manhã
peixe assado,
R Fruta e
grelhado ou
um punhado cozido.
de nozes.

Lanche

R Iogurte vegetal

não açucarado com
1 peça de fruta e
flocos de aveia.

Jantar

R Sopa de legumes

sem batata.

R Prato de

vegetais com
leguminosas, massa
ou arroz integrais
e hambúrguer
de vegetais.

NUTRIENTES
E PLANTAS ÚTEIS

LEVEDURA DE ARROZ VERMELHO durante
a fermentação deste alimento é produzida uma substância, a monacolina K,
que tem demonstrado um papel positivo na redução dos valores de colesterol
total e colesterol LDL. Adicionalmente,
parece ter menos efeitos secundários
do que a terapêutica farmacológica
convencional, podendo ser uma opção
para a prevenção do aumento dos
valores de colesterol.
ALCACHOFRA são vários os compostos
presentes nesta planta que têm sido
associados a um efeito benéfico para
a redução do colesterol e dos triglicéridos, entre os quais o ácido clorogénico, a luteolina e a inulina.
ÓMEGA-3 a suplementação com este
tipo de ácidos gordos pode trazer
vários benefícios para aumentar os
valores de colesterol HDL, reduzir os
triglicéridos e promover a eliminação
hepática de colesterol.
ÓLEO DE ALHO rico em alicina, este óleo
pode ajudar a reduzir o colesterol total,
os triglicéridos, a glicemia e a acumulação hepática de colesterol.

( Especial criança )

EXCESSO
DE PESO
INFANTIL
Como evitar?

Na infância e na adolescência o corpo ainda se encontra
em desenvolvimento. Porém, quanto mais cedo se
começar a trabalhar na educação alimentar da criança,
melhor. E não se esqueça que ela aprende pelo exemplo.

A

pesar de nos
últimos 10 anos
se ter verificado
uma tendência
para a melhoria
do panorama, a verdade é que
continua a ser importante a adoção
de estratégias de educação
alimentar, bem como de estilos de
vida saudáveis.

melhores hábitos alimentares, deve tentar
que, em casa, todos tenham maiores
cuidados com a alimentação, para que a
replicação dos comportamentos visualizados
seja mais eficaz.
Opte por consumir mais cereais integrais
(ex. massa, arroz integrais, aveia, centeio),
frutas e vegetais frescos e de época, frutos
secos naturais ou torrados sem sal e sementes.
O peixe e as alternativas vegetais devem ser
uma opção mais frequente do que a carne.

SEJA UM BOM MODELO

DICA 1 As crianças imitam muito

TENHA ALIMENTOS SAUDÁVEIS

facilmente os comportamentos
dos pais ou dos adultos que os rodeiam. Se
quiser que o seu filho comece a ter
DE ACORDO COM OS DADOS DA 5.A
FASE DO COSI PORTUGAL (SISTEMA
DE VIGILÂNCIA NUTRICIONAL
INFANTIL DO MINISTÉRIO DA SAÚDE), EM
2019, 41,6% DAS CRIANÇAS PORTUGUESAS
SOFRIA DE EXCESSO DE PESO E OBESIDADE.
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DICA 2 SEMPRE À MÃO

Se a criança já tem mais
autonomia na escolha dos alimentos a
consumir entre os intervalos das refeições,

29,6% 12%
excesso de peso

obesidade

Apesar de haver
mais informação e
de estarmos mais
atentos ao fenómeno
da obesidade, continua
a ser importante a
adoção de estilos de
vida mais saudáveis.

Exemplo de um menu saudável
PEQUENO-ALMOÇO
b Leite-meio gordo ou bebida vegetal com
cereais integrais e fruta.
MEIO DA MANHÃ
b Fruta ou um puré 100% de fruta e
bolachas integrais sem açúcar.
ALMOÇO
b Sopa de legumes;
b Prato de vegetais com massa, arroz,
leguminosas ou batata e carne ou peixe.
LANCHE
b Pão de mistura com queijo magro,
iogurte natural sem açúcar e fruta.
JANTAR
b Sopa de legumes;
b Prato de vegetais com massa, arroz,
leguminosas ou batata e carne ou peixe.

O EXCESSO DE PESO
INFANTIL ESTÁ ASSOCIADO
AO CONSUMO DE:

b B EBIDAS AÇUCARADAS
EM EXCESSO

b SUMOS DE FRUTA EM EXCESSO
b ALIMENTOS RICOS EM CALORIAS
E POBRES EM NUTRIENTES

b PORÇÕES DEMASIADO GRANDES
b REFEIÇÕES FORA DE CASA
E FAST FOOD
b FRUTAS E VEGETAIS COM
POUCA FREQUÊNCIA

b PEQUENO-ALMOÇO

DE POUCA QUALIDADE

force. Procure servir uma menor
quantidade de acompanhamentos de
alimentos fornecedores de hidratos
de carbono (ex. massa, arroz, batatas)
e de proteínas (ex. carne, peixe, ovos),
e mais legumes.
PREPARE LANCHES SAUDÁVEIS

DICA 4 PARA LEVAR PARA A ESCOLA

Faça questão de incluir na
lancheira do seu filho opções como fruta,
pão de mistura com queijo magro, iogurte
sem açúcar, leite meio-gordo, puré de
fruta sem açúcar, barras de cereais ou
de frutos secos. Ocasionalmente, poderá
fazer uma concessão e incluir uma opção
que a criança tenha escolhido levar para
o lanche, mesmo que possa ser um pouco
mais rica em açúcar.
FALE COM O SEU FILHO SOBRE
COMPORTAMENTOS ALIMENTARES
SAUDÁVEIS FORA DE CASA

DICA 5
tenha sempre opções saudáveis de fácil
acesso em casa. Fruta, snacks de vegetais
crus (ex. cenoura, pepino, pimento, tomate
cereja), bolachas integrais, frutos secos
naturais ou torrados sem sal são alguns
exemplos. A água também deverá estar
sempre acessível.
REDUZA OU CONTROLE O TAMANHO

Não vai poder controlar sempre aquilo
que o seu filho come fora de casa. Por
isso, é importante falarem sobre hábitos
alimentares e quais os alimentos que
devem fazer parte da sua rotina diária, e
os que devem ser consumidos apenas de
forma esporádica (ex. bolos, chocolates,
doces, fritos, refrigerantes, etc.).

perguntas
& respostas
Qual é a diferença entre excesso de peso e obesidade infantil?
Uma das definições aceites internacionalmente é estabelecida
através da relação entre o peso e a altura da criança (índice de
massa corporal, IMC), tal como no adulto. O excesso de peso é
definido por um IMC entre os 25 e os 30 kg/m2, e a obesidade por
um IMC superior a 30 kg/m2 para crianças dos 2 aos 18 anos.
O meu filho tem excesso de peso, precisa de fazer dieta para
perder peso?
Na verdade, atendendo a que, durante a infância e adolescência
o corpo ainda se encontra em desenvolvimento, a perda de peso
não é aconselhada nos casos de excesso de peso apenas. Em todo
o caso, devem ser adotadas medidas que melhorem os cuidados
alimentares e que permitam uma estabilização do ganho de peso,
à medida que a criança cresce em estatura.
O que devo fazer então?
Sem dúvida alguma que, quanto mais cedo se começar a
trabalhar na educação alimentar da criança, melhor. Deve evitar
e adiar a inclusão de alimentos ricos em açúcar, sal ou gorduras
saturadas tanto quanto possível. Em contrapartida, frutas,
vegetais (de preferência de época e biológicos), cereais integrais e
peixe devem fazer parte da alimentação com regularidade.
No momento da refeição, não devem também existir distrações
com a televisão, computador ou outros ecrãs, para criar um
momento de partilha em família, onde se transmitem e adquirem
hábitos alimentares.
Há ainda que promover a prática regular de atividade física.

DICA 3 DAS PORÇÕES

Poderá ser necessário avaliar
se a quantidade de porções que serve
às refeições está adequada. Se a
criança não comer toda a quantidade
de alimento que tem no prato, não

Para combater o excesso de peso, pode incluir sopas de
legumes variadas, não passadas, no início da refeição, para
ajudar a reduzir a quantidade consumida no prato seguinte.

€2,05

€3,39

€1,29

€0,99

€1,90

€1,60

€1,99

MISTURA
CEREAIS
INTEGRAIS
PEQUENO-ALMOÇO
VIDA CELEIRO

BOLACHAS BIO
BIOJUNIOR

MAÇÃ BANANA
BIO POKI
DANIVAL

POLPA DE
MAÇÃ E PERA
BIOLÓGICA
NATUREFOODS

IOGURTE
BIOLÓGICO
PÊSSEGO E
CENOURA
PROVAMEL

MIX DE FRUTOS
SECOS
ACTI-SNACK

TOSTAS
CROCANTES
MILHO-MIÚDO
MANGA 8M
HOLLE

375 g
Cereais de
pequeno-almoço
integrais.

100 g
Bolacha biológica
com farinha de
trigo espelta.
Vegan.

90 g
100% fruta. Sem
açúcar adicionado
(contém açúcares
naturalmente
presentes). Sem
conservantes e
sem aditivos.

100 g
100% fruta.
Deliciosa polpa
de fruta para
miúdos e graúdos,
em embalagem
prática de saqueta,

250 ml
Sem açúcares
adicionados.
Sem conservantes
nem corantes.

40 g
Todos os Acti-Snack são
sem glúten e
sem aditivos.

25 g
Sem adição de
sal ou açúcares.
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Uma vida
mais ecológica

Tornar a vida mais ecológica ajuda o futuro
do planeta (e o nosso). Confira as nossas dicas
para um estilo de vida mais sustentável.

R

eduzir a nossa pegada ecológica passa pela redução
no uso de materiais, pela
promoção da reutilização e
da extensão dos tempos de vida dos
bens e equipamentos. Apresentamos
alguns exemplos para que seja cada vez
mais fácil fazer as opções corretas.

Recicle objetos como as latas de alumínio, plástico, papel e vidro, que possam
ser transformados em objetos novos.

DIGA NÃO AOS SACOS
DE PLÁSTICO

didos a granel, em vez dos que estão
acondicionados em vácuo e/ou
Em 2015, entrou em vigor uma lei que
taxa 10 cêntimos por cada saco de plás- envolvidos em plástico e/ou papel.
tico usado em estabelecimentos, como Assim, compra o que necessita, evita
REDUZIR, REUTILIZAR,
nos supermercados. Ainda assim, nem resíduos e pode usar sacos reutilizáveis. Opte também por produtos com
RECICLAR
sempre levamos sacos quando vamos
embalagens compostáveis. Procure
A regra dos 3R para a gestão de resíduos às compras. Coloque um saco desdomais informação nas embalagens.
visa reduzir a quantidade de resíduos e brável dentro da mala e deixe outro no
melhorar o seu processo de gestão. Siga carro. Assim, não há desculpas.
LIMPE DE FORMA MAIS
as regras locais de reciclagem. Reduzir
ECOLÓGICA
o que é produzido e o que é consumido COMPRE A GRANEL FRUTAS,
Muitos produtos de limpeza são feitos
pode ajudar a diminuir a quantidade de VEGETAIS E OUTROS BENS
resíduos. Reutilize objetos para finalida- Opte por frutas, vegetais, leguminosas, com produtos químicos muito agresdes diferentes, em vez de deitá-los fora. frutos secos, cereais, entre outros, ven- sivos para a saúde e meio ambiente.
Há opções mais saudáveis, à base de
matérias-primas naturais e biológicas
Cabaz Limpeza da casa Celeiro
e até alguns truques caseiros. Atenção
€2,69
Composto por:
aos amaciadores da roupa: só produBicarbonato de sódio
1 x D eterg. Liq.
1 x E sfregão Eco
1 x Sabão de
Naturefoods
zem efeito se a água da sua região for
Ecológico para
Quadrado Fibra
Marselha
750 g
realmente dura; além disso são resRoupa Colorida.
de Coco
Ecológico
Para uso alimentar
Sem Perfume
ponsáveis por alergias, especialmente
1 x D etergente
1 x Solução
e doméstico.
Ecológico em Pó 1 x V inagre de
Higienizante para
em pessoas sensíveis.
Limpeza Ecológico
para Máq. Loiça
Frutas e Legumes
1 x Deterg. Liq.
Ecológico Loiça
— Fragrância
a Limão

1 x L impa Cozinhas 1 x A maciador de
Roupa Com
Aroma a Citrinos
Lavanda Ecológico
Ecológico

COMA MENOS CARNE

Consumir menos carne pode fazer
muita diferença para o meio ambiente.
Mais de 30% da superfície da Terra é
usada para criar e manter o gado. Reduzir o consumo de carne é, portanto,
um passo importante para a redução
das emissões globais de gases.

OPTE POR ALIMENTOS
BIOLÓGICOS

Os benefícios dos produtos biológicos
são já conhecidos, sobretudo porque
os pesticidas são nocivos para a nossa
saúde e para a do planeta.
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MAIS
SUSTENTÁVEL
COM O CELEIRO:
DESCUBRA
A NOSSA VASTA
GAMA BIOLÓGICA,
A GRANEL:
FRUTOS SECOS,
MUESLIS, CEREAIS
E LEGUMINOSAS.

SABIA
QUE...

... o vinagre branco
tem propriedades
desinfetantes e
desengordurantes?
E QUE...

... o bicarbonato
de sódio ajuda
a remover
manchas e
absorve odores?

Experimente mocktails saudáveis com fruta da época.

( Especial homem )

50

Cuidados
a ter no
anos masculino

→

A quinta década de vida é determinante

para otimizar a sua saúde e garantir
uma melhor qualidade de vida nos anos
vindouros. É importante conhecer as
questões de saúde a que deve dar especial
atenção, nomeadamente as doenças
cardiovasculares, os problemas da próstata
e os neurológicos. Seguir um estilo de vida
saudável e recorrer a nutrientes específicos,
quando necessários, podem fazer a
diferença e garantir o bem-estar no futuro.
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após os 50 anos
DICAS PARA SE MANTER SAUDÁVEL

ALIMENTAÇÃO EQUILIBRADA

Pratique uma alimentação equilibrada e opte pela melhor dieta
do mundo — a alimentação mediterrânica — caracterizada pela
preferência no consumo de gordura de origem vegetal (como o
azeite), peixe, vegetais, fruta e um reduzido consumo de
alimentos ricos em açúcares simples e sal.
EXERCÍCIO FÍSICO

DOENÇAS
CARDIOVASCULARES
As doenças cardiovasculares
afetam o coração e os vasos
sanguíneos que distribuem o
sangue pelo corpo. Os principais
fatores de risco para o seu
aparecimento e considerados
modificáveis (podem ser
alterados) são: o colesterol
elevado, a hipertensão arterial,
o sedentarismo e o excesso
de peso/obesidade. A prática
de uma alimentação completa,
equilibrada e variada e de uma
atividade física regular tornam-se essenciais.
AS DOENÇAS CARDIOVASCULARES
SÃO A PRINCIPAL CAUSA
DE MORTE NO NOSSO PAÍS.

Vigie o seu peso
corporal, os
S
TE
N
IE
valores
da tensão
NUTR LO
E ESTI
arterial
e
de gordura
DE VIDA
(como o colesterol)
no sangue. Pratique
30 minutos de atividade física
moderada regularmente (30 minutos
de atividade física moderada por dia,
cerca de 5 dias por semana).
Escolha gorduras saudáveis
como o azeite e o peixe gordo rico
em ómega-3 (no mínimo consuma
peixe duas vezes por semana), reduza
o consumo de alimentos salgados e
privilegie alimentos ricos em fibra.
Substâncias como o alho e a folha
de oliveira podem ajudar na
função vascular e na circulação. A
alcachofra e o arroz vermelho
fermentado podem também ser aliados
na normalização dos valores de gordura
em circulação.

Mantenha-se ativo e preserve a massa muscular: as
recomendações atuais para adultos são para realizar cerca
de 150 minutos de exercício físico, de moderado a intenso,
por semana (aproximadamente 30 minutos de exercício na
maioria dos dias).
EXAMES DE ROTINA

Consulte regularmente o seu médico e realize
os exames de rotina.
ATIVIDADE CEREBRAL

Passeie, conviva e mantenha o seu cérebro ativo.
Escolha um hobby ou passatempo de que goste, caso tenha
algum tempo disponível.
SONO SAUDÁVEL

Prepare o ambiente antes de se deitar para promover um sono
reparador: beba uma infusão relaxante, desligue e afaste-se de
todos os aparelhos tecnológicos.
MOTIVAÇÃO

Estabeleça um objetivo real para a sua vida: isso poderá ajudar
a aumentar a motivação e a sua felicidade.
HIDRATAÇÃO

A água é o principal componente do corpo humano. Uma adequada
hidratação diária é fundamental ao nosso organismo: beba cerca
de oito copos de água por dia (entre 1,5-2 l água/dia).

€16,99

€7,58

€23,99

€39,60

€37,10

€44,62

€20,35

CHOLESTEROL
BIONAL

ÓLEO DE ALHO
SOLGAR

PROSTAVIT
BIONAL

MEMOFLASH
SUPERDIET

40 cápsulas

100 cápsulas

90 cápsulas

PROSTATE
SUPPORT
SOLGAR

NEURO-NUTRIENTS
SOLGAR

Suplemento
alimentar com
alcachofra, óleo de
linhaça e levedura
de arroz vermelho.

Suplemento
alimentar. Obtido a
partir de alhos
frescos.

Suplemento
alimentar com óleo
de sementes e
extrato de palmeto.

COMPLEXO
DE PALMETO E
LICOPENO
SOLGAR

60 cápsulas

30 cápsulas

Suplemento
alimentar. Fórmula
avançada com fitonutrientes e minerais para a próstata.

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

50 cápsulas
Suplemento alimentar. Extrato de
palmeto em pó com
licopeno e minerais.

20 ampolas
Suplemento
alimentar à base de
plantas, péptidos
de leite, minerais
e vitaminas.
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Estratégias como
promover um
sono reparador,
manter uma
atividade física
regular e uma
dieta equilibrada
são consideradas
peças-chave para
o bem-estar.

PRÓSTATA
Glândula do sistema reprodutor
masculino que pode aumentar de
volume, provocando desconforto
principalmente ao nível da função
urinária. A hiperplasia benigna da
próstata é uma doença caracterizada
pelo aumento de volume da próstata,
sobretudo a partir dos 50 anos.
A HIPERPLASIA BENIGNA DA
PRÓSTATA É UMA SITUAÇÃO COMUM
NO HOMEM APÓS OS 50 ANOS E
A SUA PREVALÊNCIA AUMENTA
PROGRESSIVAMENTE COM A IDADE.

Informe-se
junto do seu
S
TE
N
IE
médico:
entre
TR
U
N
E ESTILO
os
45-50
anos
DE VIDA
deve fazer um
exame anual à
próstata e realizar o doseamento
do PSA (Antigénio Específico da
Próstata — um importante
marcador sanguíneo).
Nutrientes como o zinco,
vitaminas C e E, selénio e
licopeno são geralmente indicados
e as bagas de palmeto (Serenoa
repens) têm demonstrado ajudar
no alívio dos sintomas associados
à hiperplasia benigna da próstata.

Nunca é tarde para mudar: inclua a atividade
física no seu dia a dia, adote um estilo
de vida saudável, recorrendo a alguns
nutrientes específicos, e prepare o seu futuro
com uma melhor qualidade de vida.
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Estudos sugerem que, à medida que envelhecemos,
um estilo de vida saudável que reduz o risco
cardiovascular, beneficia igualmente o cérebro.

CÉREBRO
Com o decorrer do processo
normal de envelhecimento, o
cérebro também envelhece.
Contudo, alguns fatores são
considerados protetores e
determinantes para manter
uma correta função cerebral
e cognitiva à medida que
envelhecemos. Estudos sugerem
que um estilo de vida saudável
que reduz o risco cardiovascular,
beneficia igualmente o cérebro.
COM O NATURAL PROCESSO DE
ENVELHECIMENTO, O CÉREBRO
REDUZ O SEU VOLUME, SOBRETUDO
A PARTIR DOS 40 ANOS.

Procure,

tanto quanto
TES
NUTRIENLO
E ESTI
possível, exercitar
DE VIDA

AF_Anúncio_Ecodoo_210x137.5mm_Vida Celeiro_.pdf
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a mente e promover
10:13:57
a agilidade
mental.

24/06/2021

Não dispense o consumo regular,
cerca de seis vezes por semana, de
vegetais de folha verde-escura (como por
exemplo espinafres, couve-de-folhas,
couve galega), e de frutos vermelhos
(como os morangos, framboesas, mirtilos),
pelo menos duas vezes por semana.
No que diz respeito à saúde
cerebral, evitar as gorduras
saturadas e trans (fritos, produtos de
pastelaria, laticínios gordos e o excesso de
carne vermelha) poderá ser tão importante
quanto é consumir mais ómega-3.
Compostos e nutrientes como os
ómega-3, fosfolípidos (lecitina,
fosfatidilcolina e fosfatidilserina),
vitaminas do complexo B e a planta Gingko
biloba são importantes no funcionamento
do sistema nervoso e na manutenção da
função cognitiva.
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O QUE É A
MANTEIGA
DE KARITÉ?
Com inúmeras propriedades benéficas, é usada
na gastronomia e cosmética. Extraída a partir
dos frutos de uma árvore, cujo nome significa “vida”,
é considerada sagrada em alguns países.

A

manteiga de karité é a
gordura extraída dos
frutos de uma árvore, a
Butyrospermum parkii,
que cresce de forma selvagem no Sul
do Sahel (zona que se estende por
16 países da África Central).

COMO SE OBTÉM?

Os frutos pequenos, em forma de
amêndoa, amadurecem entre os meses de junho e setembro e a colheita
é realizada exclusivamente por mulheres. A manteiga é obtida dos dois
caroços oleaginosos do fruto desta
árvore, que são lavados e secos ao
38
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sol antes de serem tostados. Depois,
são moídos e amassados com água.
Finalmente, esta pasta é fervida e
dela se obtém a manteiga de karité,
apresentando cor de marfim. Para
obter cerca de um litro de manteiga
de karité são necessários cerca de
três quilos de frutos.

Em África, a manteiga de karité
é referida como “o ouro das
mulheres”, por ser tão valiosa,
e é usada desde há séculos
como cosmético, na sua forma
pura e como matéria-prima.

O processo para
fazer manteiga de
karité é longo e
feito apenas por
mulheres.
A gordura é
extraída dos frutos
de uma árvore que
cresce de forma
selvagem em
algumas regiões
africanas.

NA COZINHA
E NA COSMÉTICA

Esta manteiga pode ser usada para
cozinhar. É, aliás, muito consumida
na gastronomia tradicional africana,
utilizada na produção de chocolate
e em confeitaria. No entanto, uma
das suas principais utilizações é
como cosmético natural. Em África, é
referida como “o ouro das mulheres”,
por ser tão valiosa, e é usada desde
há séculos como cosmético, na sua
forma pura e como matéria-prima,
na produção de muitos produtos
cosméticos e farmacêuticos.

VANTAGENS PARA A PELE

A sua principal característica é ser
emoliente, suavizando a pele, podendo assim ser usada no corpo todo
ou, especificamente, nos lábios, nas

COMPOSIÇÃO

AS PROPRIEDADES BENÉFICAS DA
MANTEIGA DE KARITÉ ADVÊM DA
SUA COMPOSIÇÃO QUÍMICA. ESTA É
ESSENCIALMENTE CONSTITUÍDA POR
TRIGLICERÍDEOS E UMA ELEVADA
FRAÇÃO DE INSAPONIFICÁVEIS.
Ácidos gordos insaturados ómega-3
e ómega-6. R muito importantes
na manutenção da pele,
permitem reter a humidade e
melhorar a elasticidade da pele,
proporcionando maior hidratação.
Ácidos gordos oleicos,
ácido linoleico, ácido palmítico.
R substâncias que ajudam a
equilibrar a oleosidade na pele.
Vitaminas antioxidantes A e E.
R vitaminas antioxidantes que
promovem um crescimento celular
da pele saudável, sendo assim
componentes antienvelhecimento.
Triglicerídeos. R a parte lipídica
da manteiga de karité que
nutre e condiciona a pele.

mãos, nos cotovelos ou nos pés.
Apesar de ser adequada a todos os
tipos de pele, pode beneficiar mais a
pele seca, desidratada e sensível.
De textura suave, mas sem efeito
gorduroso, nem excessivamente
brilhante, é rapidamente absorvida e
protege a pele das agressões externas, tais como o frio, o vento, o sol, a
água do mar ou da piscina (cloro).
Constitui uma barreira contra os
raios UVA e UVB, formando um filtro
solar natural sobre a pele. Quando
pura, a manteiga de karité possui
efeito de proteção comparável com
FPS 3 e pode ser usada para potenciar
o efeito de outros filtros solares.
Possui ainda um efeito suavizante
e, por isso, pode ser usada depois
da depilação e após o barbear.
Ajuda a suavizar as rugas,
minimiza manchas de acne,
ajuda a atenuar e a reduzir
cicatrizes, manchas e estrias,
que surgem devido à perda de
elasticidade da pele.

COMO USAR NA PELE?

Para hidratar e suavizar a pele,
coloque um pouco de manteiga
de karité na palma da mão e aplique diretamente sobre a pele.
Para quem não tem a pele muito
seca, pode juntar um pouco
desta manteiga ao hidratante
corporal habitual.

Pode fazer uma máscara capilar hidratante ou aplicar apenas
nas pontas mais secas antes de
lavar o cabelo.
Para reduzir o aspeto frizz, aplicar no cabelo seco. Pode ainda
usar como gel para modelar.

A manteiga de karité
pura (não refinada),
e de preferência
biológica, é
o hidratante
multiusos perfeito.

COMO USAR NO CABELO?
Para cabelos secos, fracos
ou quebradiços, a manteiga
de karité é um revitalizante
eficaz e totalmente natural,
proporcionando brilho,
flexibilidade e hidratação,
além de protegê-los contra a
radiação solar.
Quando usada no couro cabeludo, contribui para a sua suavização, e é útil no combate da
caspa e seborreia. Pode usar-se
em cabelo pintado e serve como
protetor térmico aquando do uso
de secadores e alisadores.
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CONSULTÓRIO
por DR. PEDRO LÔBO DO VALE
médico de clínica geral

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

O meu avô de 70 anos está a
passar por um processo
complicado de cancro do
cólon. Na última consulta, o médico
revelou que tem metástases nos
órgãos linfáticos adjacentes e no
fígado. O tratamento que terá de fazer
está a ser planeado pela equipa
médica, entre cirurgia e quimioterapia.
A família está muito apreensiva com o
seu sofrimento e gostaríamos de saber
se existe algum suporte nutricional e
fitoterápico que o possa ajudar, nesta
fase tão complicada.

?

MANUEL, VILA NOVA DE GAIA*
Caro leitor,
O cancro colorretal é um dos tipos
de cancro mais comuns, quer em
homens como em mulheres, a par dos cancros de pele, pulmão, próstata e mama. Efe-

Uma alimentação
rica em fibras,
vitaminas e
minerais, tais
como frutas,
vegetais e cereais
integrais, pode
ajudar em doenças
como o cancro.
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tivamente, esta doença comporta um grande
sofrimento para pacientes e familiares e todo
o apoio é válido. Salienta-se que o tratamento
médico aconselhado deverá ser cumprido.
Nutricionalmente, é importante adotar
uma alimentação saudável o quanto antes,
rica em alimentos contendo fibras, vitaminas
e minerais, tais como frutas, vegetais e cereais
integrais. É fundamental prescindir do excesso de carne e valorizar as proteínas do peixe
e as vegetais, presentes em leguminosas (soja,
feijão, grão, lentilhas). A água deve ser ingerida abundante e diariamente.
Poderá ainda encontrar suporte em multivitamínicos, na forma líquida ou em pó.
Complexos de cogumelos como Reishi, Shiitake e Maitake, que ajudam no reforço do
sistema imunitário e contribuem para o alívio
da fadiga, e a utilização de gengibre, que irá
amenizar as náuseas sentidas, em caso de
quimioterapia, serão também boas opções.

Li na vossa última publicação a importância de
controlar os níveis de
homocisteína como forma de
prevenir problemas de saúde de
foro cardiovascular. Gostava de
saber em que consiste a homocisteína e qual a sua relação com a
saúde cardiovascular.

?

JÚLIA, LINDA-A-VELHA*
Cara leitora,
A homocisteína deriva do aminoácido essencial metionina.
O aumento da homocisteína sérica pode
estar relacionado com deficiências enzimáticas no metabolismo da metionina
ou com uma alimentação muito rica em
metionina, sobretudo devido ao excesso
do consumo de carne vermelha. Níveis
elevados no sangue podem aumentar
significativamente o risco de doença
cardiovascular, pois a sua concentração
elevada facilita a agressão das paredes
das veias pelos radicais livres, aumentando o risco de aterosclerose. Seguir
uma alimentação saudável é essencial,
recomendando-se a diminuição da ingestão de gorduras saturadas de origem
animal. Normalmente, a homocisteína é
reconvertida em metionina. Esta capacidade depende da existência de alguns
nutrientes em quantidades suficientes:
vitaminas B6, B12 e ácido fólico. Por este
motivo, em caso de hiper homocisteinemia, a suplementação com estas vitaminas é recomendada, para que se atinja
a normalização dos seus valores.

Tenho 25 anos e ultimamente
noto que tenho dores de
cabeça constantes. Serão
enxaquecas? Haverá alguma substância natural que possa ajudar a aliviar
esta dor tão incomodativa?

?

MARIA, CHAVES*
Cara leitora,
A enxaqueca é uma dor de cabeça pulsátil, que afeta um dos lados
ou ambos os lados da cabeça. Muitas vezes
traz outro tipo de sintomas, por exemplo
de foro visual, neurológico ou gastrointestinal. Assim, será importante perceber se é
apenas a dor de cabeça que a incomoda ou
se também apresenta outras queixas, como,
por exemplo, sensibilidade à luz, irritação,
náuseas, falta de apetite, etc.
O mecanismo que espoleta uma enxaqueca relaciona-se com a contração das artérias
que irrigam o cérebro, seguida da respetiva
dilatação, o que impulsiona os recetores da
dor. As causas subjacentes não estão completamente esclarecidas e há hipóteses que o
relacionam com níveis baixos de serotonina

no sangue. A malformação de um vaso sanguíneo estará raramente descrita, contudo, é
importante uma avaliação cuidada por parte
de um neurologista, seja qual for a possível
causa. Efetivamente, é necessário obter um
diagnóstico correto, porque existem outras
causas para as dores de cabeça, que podem

Estudos científicos apontam nutrientes e substâncias
como sendo úteis em caso de enxaquecas, como o
magnésio, as vitaminas B2 e B6 e a coenzima Q-10.

ser corrigidas, se detetadas atempadamente.
Diversos estudos científicos apontam alguns nutrientes, substâncias e plantas como
sendo úteis em caso de enxaquecas. Os mais
referidos são o magnésio, a riboflavina (vitamina B2), a vitamina B6, a coenzima Q-10
e a matricária (feverfew). Poderá tentar integrá-los na sua alimentação, quer pelo reforço de determinados alimentos (tofu, gérmen
de trigo, sementes de abóbora, iogurte, peixe, levedura de cerveja), quer pela inclusão
de suplementos que os contenham.

Gostava de tomar um
suplemento alimentar
para desintoxicação
do organismo, mas tomo um
medicamento anticoncecional
e receio que a sua ação possa
ser comprometida. Poderá a
toma do desintoxicante anular
o efeito do medicamento?

?

LARA, ODEMIRA*

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

Cara leitora,
A desintoxicação, através da fitoterapia, aliada
a uma modificação de hábitos alimentares, constitui o processo ideal
para impulsionar o funcionamento
dos órgãos de eliminação, ajudando

o corpo a livrar-se do excesso de toxinas. No entanto, a toma da pílula
anticoncecional comporta algum
risco, tendo diversos efeitos secundários associados, e a utilização de
alguns suplementos alimentares
contendo plantas, que potenciam
a desintoxicação hepática, poderá
diminuir a absorção do fármaco.
É necessário ler o folheto informativo que acompanha o medicamento e considerar substituir o
método anticoncecional utilizado
por outro, menos agressivo para
o organismo da mulher, como por
exemplo o preservativo ou o DIU,
que é um método anticoncecional
não hormonal.
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CELEIRO NA COZINHA

ReceiTas coloriDAS
COMO O Verão!
EXPERIMENTE AS TENDÊNCIAS DESTA ESTAÇÃO
E AS MARAVILHAS DOS ALIMENTOS FUNCIONAIS.

FALAFEL DE TREMOÇO
INGREDIENTES

3 00 g Tremoços
4 Colheres de sopa de farinha de trigo
integral
1 Colher de sopa de salsa picada
½ Cebola
2 Dentes de alho
1 Colher de chá de curcuma
½ Colher de café de pimenta preta
½ Colher de café de cominhos em pó
Sumo de ½ limão
4 Colheres de sopa de linhaça moída
8 Colheres de sopa de água
PREPARAÇÃO

b Num robot de cozinha coloque
os tremoços, a cebola, o alho,
a salsa, as especiarias e o sumo
de limão. Triture tudo até obter
um puré.
b Numa tigela à parte, misture
a linhaça e a água, de forma a
obter uma massa.
b Junte a pasta de linhaça ao
puré de tremoço e volte a
emulsionar.
b Junte a farinha (uma colher de
cada vez) à mistura anterior.
Deverá ficar uma massa
moldável.
Informação Nutricional por 100 g
ENERGIA
149 kcal
624 kJ

HIDRATOS
DE CARBONO
5,2 g
11,4 g
saturados: 0,5 g açúcares: 1 g
LÍPIDOS

FIBRA

PROTEÍNAS

SAL

5,8 g

12,7 g

1,45 g

b Molde em pequenas bolinhas e
leve ao forno a 200 ºC durante
10 minutos, ou até ganharem
uma cor mais dourada.

Dica
TAR
PODE ACRESCEN
DE
O
AD
UM PUNH
CAJUS NO FINAL.

O kimchi é um
condimento
típico da culinária
coreana. Vegan
e sem glúten,
é muito saboroso
e fácil de
preparar. É ainda
conhecido por ter
alto teor
em vitamina C.

ARROZ FUNCIONAL
INGREDIENTES

3 Colheres de sopa de óleo de
sésamo torrado
2 Ovos grandes batidos
1 Talo de cebolinho picado
4 Dentes de alho picados
¾ Chávena de kimchi picado
6 Colheres de sopa de arroz
integral redondo cozido
2 Mãos-cheias de espinafres
frescos
½ Chávena de ervilhas cozidas
2 Colheres de sopa de molho
de soja

PREPARAÇÃO

b Adicione o kimchi picado e
b Aqueça um fio de óleo de
o arroz integral pré-cozido;
sésamo numa frigideira e
refogue quatro minutos.
adicione os ovos batidos.
Deixe cozinhar por 30
b Aos poucos, adicione os
segundos, mexendo sempre,
espinafres, mexendo até
até fazer ovos mexidos.
murcharem.
Reserve.
b Junte as ervilhas, o molho
b Num tacho, aqueça mais um
de soja e os ovos.
pouco de óleo de sésamo,
adicione o cebolinho e os
dentes de alho picados;
refogue um minuto.
Informação Nutricional por 100 g
ENERGIA
139 kcal
581 kJ

SABIA QUE?

HIDRATOS
DE CARBONO
8,3 g
10,1 g
saturados: 1,7 g açúcares: 0,7 g
LÍPIDOS

FIBRA

PROTEÍNAS

SAL

2,1 g

5,5 g

0,36 g

b  Os alimentos ou ingredientes funcionais são aqueles que,

além das suas funções nutricionais básicas, oferecem benefícios
à saúde e podem ajudar a reduzir o risco de doenças crónicas.

( Lifestyle Celeiro )
GELADO DE MELOA
E MANJERICÃO
INGREDIENTES

PREPARAÇÃO

3 00 ml Creme de
b Num robot de cozinha
arroz para bater
bata o creme de arroz até
(Soyatoo)
fazer “chantilly”. Reserve.
1 Meloa grande, sem
sementes nem casca, b Emulsione a meloa, o
congelada
manjericão e o xarope de
2 Colheres de sopa,
tâmaras até formar um
bem cheias, de
puré, no robot de cozinha.
xarope de tâmaras
b Envolva o puré de meloa
1 Raminho de
com o creme de arroz
manjericão

previamente batido.
b Coloque numa forma
de bolo inglês e leve ao
congelador, pelo menos
duas horas.

Informação Nutricional por 100 g
ENERGIA
69 kcal
290 kJ

HIDRATOS
DE CARBONO
3,3 g
9,3 g
saturados: 3,3 g açúcares: 7,6 g
LÍPIDOS

FIBRA

PROTEÍNAS

SAL

0,8 g

0,5 g

0,04 g

PUDIM DE CHIA
COM IOGURTE E MUESLI
INGREDIENTES

6 Colheres de sopa
de sementes de chia
500 ml Bebida vegetal
(amêndoa, aveia ou avelã)
1 Colher de sopa Muesli
Crocante Bio Linhaça e
abóbora da Favrichon
1 Colher de sopa
de Iogurte natural
Sementes de abóbora q.b.

PREPARAÇÃO

b Misture as sementes de
chia com a bebida vegetal,
mexendo por dois minutos.
b Guarde no frigorífico
durante quatro horas (no
máximo uma noite).
b Se quiser uma consistência
mais espessa, adicione
mais duas colheres de sopa
de sementes de chia.
b O pudim de chia está pronto.
Para servir:
b Coloque o Muesli no

Informação Nutricional por 100 g
ENERGIA
85 kcal
354 kJ

HIDRATOS
DE CARBONO
5,4 g
2,1 g
saturados: 0,9 g açúcares: 0,8 g
LÍPIDOS

FIBRA

PROTEÍNAS

SAL

3,6 g

5,3 g

0,1 g

fundo do copo.
b Adicione uma colher de
sopa de iogurte natural de
origem animal ou vegetal.
b Em seguida, despeje
o pudim de chia.
b Coloque algumas sementes
de abóbora como topping.
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WRAP DE SALMÃO,
COTTAGE E RÚCULA
INGREDIENTES

1 Wrap integral
1 Fatia de salmão fumado
2 Colheres de sopa de queijo cottage
1 Colher de sobremesa de sementes
de sésamo tostadas
1 Punhado de rúcula
Sumo de lima, gotas q.b.

TIKTOK
TREND

PREPARAÇÃO

b Tempere o salmão com o
sumo de lima.
b Tempere o queijo com
as sementes de sésamo
previamente tostadas.
b Acompanhe com rúcula.
b Monte o wrap a gosto.

Informação Nutricional por 100 g
ENERGIA
216 kcal
902 kJ
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HIDRATOS
DE CARBONO
7,1 g
23,8 g
saturados: 1,9 g açúcares: 2,1 g
LÍPIDOS

1

24/05/2021

FIBRA

PROTEÍNAS

SAL

5,4 g

11,5 g

0,5 g

15:42:18
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Para emoções fortes
Rafting e tubing, excursões com
canoagem e rappel, e trilhos de veículos
todo-o-terreno constituem algumas das
atividades mais radicais que podem ser
feitas em Arouca, para além da travessia
da ponte pedestre em si, que promete uma
experiência cheia de adrenalina. À partida
mais relaxantes, os trilhos pedestres podem
ser igualmente vertiginosos.

VIAGENS

Arouca

dia e o Museu das Trilobites (grupo de
organismos extintos, existentes no
início da vida na Terra) são locais que
vale a pena conhecer.

UMA PÉROLA GEOLÓGICA
Repleta de exuberantes geossítios, aldeias perdidas
no tempo e outros locais de interesse, a região
oferece, agora, nova atração: uma ponte suspensa
para admirar cenários de cortar a respiração.
Deliciosamente arrepiante!

»

Vestígios pré-históricos comprovam o povoamento do território
desde tempos longínquos, e
indícios arqueológicos uma romanização tardia por se encontrar afastado do
litoral e das vias de circulação Norte/
/Sul. Durante as invasões muçulmanas dá-se uma quase desertificação
dos núcleos habitacionais de Arouca,
com a população a refugiar-se em
locais pouco acessíveis, de onde
regressa após a Reconquista Cristã.
Contudo, segundo fontes institucionais, a História do concelho do distrito
de Aveiro só se destaca a partir da fundação e crescimento do seu Mosteiro
(de Arouca) e, sobretudo, depois da
admissão de D. Mafalda, filha do rei D.
Sancho I, na sua comunidade religiosa.
Integrado neste espaço, o Museu
de Arte Sacra foi inaugurado em 1933
e expõe peças do século XII ao século
XVIII que pertenceram às religiosas.
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A magia das aldeias
Peculiares, no fundo de colinas ou perdidas nas serras, os
nomes das pequenas e graciosas povoações são: Drave — o
lugar desabitado onde o sol não penetra a maior parte do
tempo no inverno e oferece um cenário ímpar —, Castanheira,
Cabreira, Paradinha, que é “Aldeia de Portugal”, Janarde e
Meitriz. Seis lugares únicos, encantados e encantadores, que
vale a pena explorar ao pormenor. E com tempo.

É a coleção de arte monástica portuguesa mais completa, num imóvel
classificado Monumento Nacional
em 1910. Juntamente com o núcleo
museológico da Capela da Misericór-

NATUREZA EXUBERANTE

A região ganhou notabilidade mundial
com os Passadiços do Paiva, um percurso pedonal de oito quilómetros na
margem esquerda do rio com o mesmo nome, para apreciar a natureza em
estado puro. Mas há mais nesta categoria! No lugar onde o rio Caima se
projeta a 60 metros de altura, a Cascata da Frecha da Mizarela, o espetáculo
natural repete-se soberbo a partir do
miradouro. Com 328 km2, o Arouca
Geopark, outro dos ex-líbris, foi criado
na primavera de 2009 e integra, para
além dos Passadiços do Paiva, a Serra
da Freita. Extensa, a serra faz parte
do Maciço da Gralheira e guarda várias
preciosidades, como a secular capela
da Sra. da Lage e as Pedras Parideiras.
Fenómeno único, este último é um
dos locais de interesse geológico
mais simbólicos do geoparque – a
rocha clara, designada “granito nodular da Castanheira”, estende-se por
um quilómetro quadrado. A juntar-se
a estas maravilhas, foi recentemente
inaugurada a ponte suspensa “516
Arouca”: a 175 metros acima do Paiva,
em pleno geoparque, território da
UNESCO, para uma experiência ainda
mais emocionante. E uma nova perspetiva sobre a Natureza!

( lifestyle celeiro )

PRODUTO ELEITO

PEDRA
MINERAL

cristal de alúmen
Trata-se de um cristal extraído da
natureza, e, normalmente, não provoca
alergias, sendo por isso indicado
para pessoas com pele sensível.

»

O alúmen de potássio (Potassium Alum) é o principal
constituinte da pedra-ume, historicamente designada
como pedra alúmen, uma pedra mineral
extremamente solúvel em água. Este cristal, um produto
completamente natural, atua sobre a pele evitando o
desenvolvimento de bactérias causadoras de maus odores.
Os desodorizantes com cristal de alúmen de potássio são
a opção mais natural, pois este mineral, quando entra em
contacto com a água, ajuda a combater o desenvolvimento
das bactérias que causam a transpiração e,
consequentemente, neutraliza o odor.
A grande diferença em relação à maioria dos
desodorizantes que não contêm químicos como o álcool,
corantes, perfumes ou conservantes é, acima de tudo, estar
isento de antitranspirantes como o cloridrato de alumínio.
Ou seja, os desodorizantes à base de cristal de alúmen
permitem a transpiração e a eliminação natural de toxinas e
previnem o desenvolvimento de bactérias nocivas. São
ideais para quem sofre de alergias cutâneas, pois não
contêm os principais ingredientes alergénios da maioria dos
desodorizantes.
COSMÉTICA NATURAL

A gama de desodorizantes Sante
Cristal é elaborada à base do cristal de
alúmen de potássio, uma pedra mineral.
Atua naturalmente de forma a diminuir
o desenvolvimento das bactérias
responsáveis pelo odor.
B PARA PELE SENSÍVEL
B SEM PERFUME
B SEM ÁLCOOL
B TESTADO DERMATOLOGICAMENTE
B VEGAN
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SANTE CRISTAL
DEO STICK (PEDRA)
· 100 g ·€10,59 ·

Sabia
que:
EXISTEM RELATOS
HISTÓRICOS DE
QUE A CLEÓPATRA
ERA UMA GRANDE
UTILIZADORA DA
PEDRA ALÚMEN!

( Lifestyle Celeiro )

NOvO PlAnO BOa ForMa CeleiRO
Com a chegada do verão e da fase de desconfinamento, voltamos a dar mais
atenção à prática de atividade física e a sentir uma maior preocupação com os
quilinhos ganhos ao longo dos últimos meses, resultado de uma vida mais sedentária.
Para ajudá-lo a alcançar os seus objetivos, lançamos o novo Plano Boa Forma Celeiro
— com uma imagem, conteúdos refrescados e novas receitas e sugestões.

B PEÇA JÁ O SEU NA SUA LOJA CELEIRO!
AGENDA
TESTES DE INTOLERÂNCIA E ANÁLISE DE EPIGENÉTICA
JULHO
1. Alto dos Moinhos (tarde)
2. Arena Shopping
3. Colombo/GaiaShopping/Norte Shopping
4. Almada Forum
5. Av. Roma/Nova Arcada
6. UBBO
7. RioSul Shopping/MAR Shopping Matosinhos
8. Rua 1.º Dezembro (tarde)/GuimarãeShopping
9. Av. República
10. LoureShopping/Parque Nascente/Nosso Shopping
11. MAR Shopping Loulé
12. Forum Montijo/Forum Viseu
13. Forum Sintra
14. Av. República
15. Campo de Ourique (tarde)/Braga Parque
16. Oeiras Parque
17. Alameda Shop & Spot
19. Nosso Shopping/ Arrábida Shopping
21. Via Catarina Shopping (manhã)/Campus S. João

(tarde)/Shopping Cidade do Porto

24. Maia Shopping/Forum Coimbra/Alma Shopping

Coimbra

26. Forum Viseu
31. Amoreiras (manhã)/Forum Sintra (tarde)/Norte

Shopping
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AGOSTO
1. CascaiShopping
2. Av. Roma/Nova Arcada
3. Oeiras Parque
4. LoureShopping (tarde)/Nosso Shopping/MAR Shopping

Matosinhos

5. Campo de Ourique (tarde)/GuimarãeShopping
6. Arena Shopping
7. Parque Nascente/GaiaShopping
8. Almada Forum/MAR Shopping Loulé
9. RioSul Shopping
10. UBBO
11. Forum Sintra/Shopping Cidade do Porto
12. Alto dos Moinhos (tarde)/Arrábida Shopping/Braga

Parque

13. Maia Shopping/Av. República
14. Alameda Shop & Spot
15. CascaiShopping
16. Av. Roma/Nosso Shopping
17. Colombo
18. Forum Montijo/Via Catarina Shopping (tarde)
19. Campus S. João (manhã)
21. Forum Viseu
22. LoureShopping (manhã)/Vasco da Gama (tarde)
24. RioSul Shopping
25. Av. República
26. Rua 1.º Dezembro
27. Oeiras Parque
28. Forum Coimbra /Alma Shopping Coimbra
29. Amoreiras (manhã)/Forum Sintra (tarde)
30. Forum Montijo
31. Colombo

SETEMBRO
1. Oeiras Parque
2. LoureShopping (tarde)
3. Arena Shopping
4. GaiaShopping/Norte Shopping
5. CascaiShopping
6. Av. Roma/Nova Arcada
7. RioSul Shopping
8. Av. República/Nosso Shopping/MAR Shopping

Matosinhos

9. Campo de Ourique (tarde)/GuimarãeShopping
10. Forum Sintra
11. Parque Nascente/Alameda Shop & Spot
12. Forum Almada/MAR Shopping Loulé
13. Shopping Cidade do Porto/UBBO
14. Colombo
15. Forum Montijo
16. Braga Parque/LoureShopping (tarde)/Arrábida

Shopping

17. Oeiras Parque
18. Maia Shopping
19. CascaiShopping
20. Av. Roma/Nosso Shopping
22. RioSul Shopping
22. Via Catarina Shopping (manhã)
23. Alto dos Moinhos (tarde)/Campus S. João (tarde)
24. Av. República
25. Amoreiras (manhã)/Forum Sintra (tarde)/Forum

Coimbra/Alma Shopping Coimbra

26. LoureShopping (manhã)/Vasco da Gama (tarde)
27. Forum Viseu
28. Colombo
29. Forum Montijo
30. Rua 1.º Dezembro (tarde)

