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Olá amigas e amigos
Este é o número 2 deste 
trabalho que pretende levar a 
PALEO XXI mais longe num 
período muito complicado para 
todos.
O nosso objetivo é ajudar-Vos a 
comer melhor, a ter melhores 
hábitos e divulgar amigos e 
parceiros que connosco 
colaboram.
Este é um magazine interativo, 
pelo que vão ter ligações para 
as nossas páginas, de parceiros 
e outros. Procura os links e o 
símbolo

Obrigado pelo Vosso apoio!

Magazine PXXI

Francisco 
Silva

O Presidente da 
Associação PALEO XXI, 

administrador do 
grupo de facebook

PALEO 
DESCOMPLICADO



No site PALEO XXI pode encontrar a 
informação base que lhe permite 
iniciar e manter a sua mudança 

alimentar. Lá também tens acesso ao 
catálogo de produtos, contactos de 
profissionais da nossa confiança, 

podes inscrever-te como associado 
ou assinar as nossas revistas.

Em caso de dúvida podes também 
usar o grupo de whatsapp

(exclusivo para associados), o mail 
geral ou mesmo contactar o 

administrador ou moderadores do 
grupo de Facebook PALEO 

DESCOMPLICADO.

SABIAS QUE…

Obrigado 
pelo teu apoio

http://paleoxxi.com/index.php
https://www.facebook.com/groups/paleodescomplicado/
https://www.facebook.com/groups/paleodescomplicado/
https://www.instagram.com/paleoxxi/
http://paleoxxi.com/index.php


É um tempo estranho, este…

…mas continuamos juntos!

Duas semanas em casa, com duas saídas para compras 
essenciais. Um cumprimento rigoroso do que nos é 
pedido pelas autoridades que se consegue sacrificando 
hábitos e vontades, mas sobretudo que gera saudades 
dos familiares e amigos próximos.
Enquanto isso outros acham que é seguro sair porque 
estão poucas pessoas na rua. E se calhar está, porque 
alguns “totós” como nós cumprem o que é suposto 
cumprir.
Aqui estamos de consciência tranquila sabendo que 
TUDO fizemos para minimizar a possibilidade de 
transmissão deste vírus malvado. Ao contrário do que 
alguns, de modo egoísta (ou despreocupada) pensa, é 
quem não tem sintomas que carrega mais perigo para 
junto dos seus familiares. E se algo de menos bom 
acontecer, vão viver com essa dúvida.
A todos os que saem de casa porque a isso estão 
"obrigados", o nosso agradecimento.

A PALEO XXI e a RESERVA ALECRIM vão oferecer à 
Célia Pinto, vencedora do nosso passatempo com estas 
inspiradoras frases, uma noite num fantástico “Dome”! 

Parabéns! 4

Francisco 
Silva

https://www.reservaalecrim.com/?lang=pt
https://www.reservaalecrim.com/?lang=pt
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Dra. Ana Pabla

nutripxxi@gmail.com

Em sequência do estado de Pandemia que 
assola o mundo, os eventos por nós 
agendados e as participações da PALEO XXI 
noutros eventos encontram-se cancelados 
ou adiados até nova comunicação.

O modelo Paleo XXI tem orientações gerais que podes obter nas 
nossas páginas, grupo de facebook, livros e revistas. No entanto, 
através de uma abordagem clínica personalizada, é possível 
melhorar a qualidade da tua experiência através de uma nutrição 
e alimentação adequadas especificamente aos teus objetivos.

NUTRIÇÃO NUTRIPALEO     

CONSULTAS 
ONLINE

Condições vantajosas 
para associados     

Eventos PXXI

mailto:nutripxxi@gmail.com
https://www.facebook.com/nutripxxi/


Do nosso arquivo

A nossa primeira festa!

19-20 março 2017

@Tivoli Évora Resort

https://www.tivolihotels.com/pt/tivoli-evora-ecoresort


Bolo de noz
Proposta por: Francisco Silva

INGREDIENTES

6 ovos
6 tâmaras grandes
250g de nozes 
1 c.chá de canela
Óleo essencial de funcho
ou sementes de funcho
/erva doce

PROCEDIMENTO

Pré-aquecer o forno a 
180°c.

Triturar as nozes e 
reservar.

Também no processador, 
triturar as tâmaras 
juntamente com os ovos. 
Adicionar a “farinha” de 
noz, a canela e o óleo 
essencial (1 gota apenas).

Se usar as sementes, 
triture juntamente com as 
nozes.

Levar ao forno cerca de 
30 minutos. 

Não usámos farinha 
nem adicionámos 

açúcar!

RECEITA nova!



Muffins de espinafres

Proposta por: Ana Luísa Silva

INGREDIENTES

4 ovos grandes
150g de queijo ricota
100g de queijo parmesão 
ralado
100g de fécula de batata
50g de amêndoa moída
80g de espinafres
2csopa de azeite ev
1 c.sopa de fermento sem 
glúten
Sal e pimenta qb
Parmesão ralado qb para 
polvilhar

PROCEDIMENTO

Pré-aquecer o forno a 
180°c.

Lavar, escorrer e cortar os 
espinafres.

Bater os ovos, com o 
ricota, temperar com sal e 
pimenta a gosto. Misturar 
as farinhas e o fermento e 
adicionar aos ovos, 
batendo sempre.

Acrescentar o parmesão e 
os espinafres. Juntar o 
azeite batendo bem.

Verter a mistura em 
formas de muffins
forradas com papel de 
forno. Polvilhar com 
parmesão. 

Levar a cozinhar cerca de 
20 minutos. 

Alerta: ter sempre em 
atenção os ingredientes dos 

produtos embalados

Dica: deixe arrefecer 
sobre uma grelha.

RECEITA nova!



Proposta por: Nini Dias

Cheesecake
“o mais fácil do mundo!”

Fomos ao nosso grupo 
“pescar” esta delícia que 

também já está em vídeo!

RECEITA do PALEO DESCOMPLICADO

A receita?

http://paleoxxi.com/apxxi.php
https://youtu.be/7Mgebpe96ow
https://www.facebook.com/mypaleoxperience/


As nossas REVISTAS!

Já tens o nosso LIVRO?

Assina 
aqui!

Enviamos para fora de Portugal!

NOVA!

https://www.wook.pt/livro/cozinha-paleo-xxi-paula-ruivo/22359299
https://www.wook.pt/livro/cozinha-paleo-xxi-paula-ruivo/22359299
http://paleoxxi.com/revista/assinatura_revista.php
http://paleoxxi.com/revista/assinatura_revista.php
https://www.wook.pt/livro/cozinha-paleo-xxi-paula-ruivo/22359299
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Como associado PALEO XXI 
podes usufruir de vantagens 
várias com destaque para os 

descontos oferecidos por 
empresas associadas, desconto 

na assinatura das nossas 
revistas, no acompanhamento 
nutricional e na frequência de 

workshops. 

Se tens um negócio de bens ou 
serviços (ou conheces quem 

tenha) e pretendes beneficiar da 
possibilidade de publicitar no 

nosso grupo de facebook, 
destaques em suportes vários, 

estar presente nos nossos 
eventos ou outras formas de 
colaboração, fala connosco .
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ASSOCIADO PALEO XXI

Conheça a origem e o percurso de uma empresa familiar com mais de 35 

anos de história, que é hoje uma referência no setor agroalimentar 

nacional, e um agente cada vez mais relevante no panorama 

internacional. Descubra o que nos inspira e motiva num exercício de 

reinvenção continua e de procura pela excelência. Embarque nesta 

viagem e conheça as marcas e as pessoas que trabalham diariamente 

para surpreender clientes e consumidores.

SEL –SALSICHARIA ESTREMOCENSE 

A SEL oferece uma carteira de 
presunto (90g) em todas as 

compras dos Associados PALEO XXI, 
devendo para isso o associado 

indicar o seu número completo no 
campo "Notas de Encomenda".

A SEL com a sua marca VARANEGRA, lançou o CHOURIÇO 
DE CARNE sem aditivos 100% natural.
Produto produzido de animais Alentejanos 100% de CAMPO.
Sem lactose | Sem glúten | Sem nitratos | Sem fosfatos
Sem fécula | Sem corantes

É selecionada a melhor carne que depois de migada, é temperada com os 
tradicionais condimentos alentejanos. Apresenta um aroma ativo e 
persistente e um sabor intenso e pouco salgado. É uma peça com uma 
textura consistente mas muito tenra, produto 100% natural.

PRODUTO
RECOMENDADO

PALEO XXI

Ficha de inscrição

http://paleoxxi.com/descontos.php
http://paleoxxi.com/revista/assinatura_revista.php
http://paleoxxi.com/apoio.php
http://paleoxxi.com/contactos.php
http://paleoxxi.com/apxxi.php
https://www.sel.pt/
https://www.sel.pt/
https://www.sel.pt/noticias/charcutaria-sem-aditivos-100-natural/
http://paleoxxi.com/socios/admissao_socio.php


Conheces a Flor?

O lançamento está condicionado à situação que o 
país vive relativamente à Pandemia Coronavirus. 
Assim que possível daremos mais informação. 

Livro Infantil dos mesmos Autores do 
Livro Cozinha Paleo XXI, !

A Flor é uma menina muito curiosa e, 
certo dia, ela acorda com uma pergunta a 

dançar na cabeça: porque é que comemos 
como comemos?

A história segue um dia na vida de Flor e 
Canela, o seu gato cor de laranja, pelo 

fantástico mundo da alimentação 
saudável.

Para além de ensinar às crianças algumas 
dicas sobre alimentos saudáveis, inclui 

uma secção com receitas ideais para os 
mais pequenos (6-10 anos).

Este livro infantil não é uma história qualquer… 

A Flor, nome da personagem principal, podia ser a 
nossa filha, neta, amiga ou afilhada e viver em 
qualquer parte do mundo. É uma menina atenta e 
curiosa a tudo o que a rodeia, que nos faz amar a 
natureza e os animais, com quem podemos 
aprender a gerir emoções e a olhar a vida de uma 
forma positiva e divertida. Somos guiados, ao 
longo destas páginas ilustradas, pela curiosidade 
acerca da alimentação saudável, através da sua 
vontade de aprender e de criar hábitos úteis para 
o futuro. Uma história retratada de uma forma 
afetuosa e deliciosa. Uma leitura simples e 
cativante para as crianças e para os adultos. 

Pela minha experiência enquanto psicóloga clínica 
e educacional dou especial relevância aos livros 
que ajudem as crianças a crescer, a gerir emoções 
e a compreender realidades fundamentais para o 
seu desenvolvimento, cíclicas no seu quotidiano, 
quer na escola, quer em casa ou nos diversos 
ambientes sociais em que vivem. Este livro infantil 
é um deles, essencial e admirável. 

Patrícia Fonseca
Psicóloga

http://www.psicologapatriciafonseca.pt/
http://www.psicologapatriciafonseca.pt/
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#OSRETRETESDEQUARENTENA

Passatempo grupo Facebook PALEO DESCOMPLICADO

https://www.facebook.com/groups/paleodescomplicado/
https://www.facebook.com/groups/paleodescomplicado/


Sobre o CORONAVIRUS, sabe tudo aqui:

OS NÚMEROS NO MUNDO

A INFORMAÇÃO DO GOVERNO PORTUGUÊS

RECOMENDAÇÕES DIR.GERAL DA SAÚDE

https://www.worldometers.info/coronavirus/#countries
https://covid19estamoson.gov.pt/
https://covid19.min-saude.pt/
https://youtu.be/Hl_h5jv9DNc

