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Aquela vontade de 
largar o vazio…
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Francisco Silva

A vontade que temos de abrir a porta e saltar para o mundo, vontade de ligar aos amigos e marcar almoços e jantares e passeios. 
Vontade para conhecer aqueles locais adiados ou viver amores intensos. A vontade de voltar à normalidade e dar-lhe um anormal 
sabor a vida.
Que essa vontade não se transforme novamente em isolamento ou em doença. Que essa vontade não nos mostre novamente 
celebrações vazias de afeto, de toque, de olhares cruzados com écrans pela frente! Que essa vontade nos tenha dado um novo sentido 
de urgência em cuidar e preservar… não só os outros ou as nossas relações com eles, mas nós mesmos! Ter a nossa melhor vida não é 
abandonar cuidados e critérios! Muito pelo contrário! Ter a nossa melhor vida é sermos melhores em tudo! Que este período de 
confinamento forçado nos tenha mostrado que não basta viver o hoje como se não existisse amanhã! Se hoje estamos fechados é 
porque queremos um amanhã melhor! E com mais saúde para o poder aproveitar em pleno!
É por tudo isto que aqui estamos e que diariamente esperamos tocar, pelo menos, uma vida e melhorá-la. Se foi Você, obrigado!

Foto: www.businessinsider.com

Editorial

Presidente da Associação PALEO XXI, administrador do grupo de 
facebook PALEO DESCOMPLICADO

https://www.instagram.com/chikko_s/
https://www.facebook.com/chikko75


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

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

pode inscrever-se como associado 
ou assinar as nossas revistas.

Em caso de dúvida pode 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.

SABIA QUE…

A suplementação não opera milagres, mas pode 
ser um importante aliado nas nossas estratégias 

alimentares  para o bom funcionamento das 
nossas defesas! 

Pessoalmente, e neste período especial, para 
além de omega3 e vitamina d3 e k2, recomendo o 

uso de vitamina C!

Pergunte à NUTRIPALEO quais os melhores 
suplementos para si e para o seu objetivo!

http://paleoxxi.com/index.php
https://www.facebook.com/groups/paleodescomplicado/
https://www.facebook.com/nutripxxi/
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Dra. Ana Pabla

PARA CONSULTAS online: nutripxxi@gmail.com

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

NUTRIÇÃO     

Condições vantajosas 
para associados     

PERGUNTA E RESPOSTA

https://www.facebook.com/nutripxxi/


…da nossa Revista 1

Agosto 2017

“Making-of”…

Real Abadia Hotel, Alcobaça

https://realabadiahotel.pt/
https://realabadiahotel.pt/


Proposta por: Maria Aguiar

INGREDIENTES

1 cebola pequena/média
Azeite extra virgem q.b.
1 lata de bacalhau em azeite ou bacalhau 
cozido e desfiado, refogado
30 g de farinha de milho bio
30 g de fubá de mandioca
25 g de farinha de amêndoa
1 c.café de fermento para bolos, sem glúten
3 ovos
1/2 chávena de bebida vegetal
sal qb

PROCEDIMENTO

Cortar a cebola às rodelas finas e refogar até 
dourar em azeite.
Bater os ovos com todos os outros 
ingredientes. Adicionar a cebola já dourada e 
colocar a massa na frigideira onde dourou a 
cebola (eventualmente adicionar um pouco 
mais de azeite).
Tapar e deixar cozer em lume muito brando. 
A meio virar.
Deixar arrefecer, cortar aos pedaços e 
desfrutar com prazer.

RECEITA nova!

Esta quantidade deu 
para duas bôlas

pequenas, depende do 
tamanho da frigideira.

Bôla de bacalhau

https://www.facebook.com/petiscariapaleodamaria/
https://www.facebook.com/petiscariapaleodamaria/


Carbonara de cogumelos

Proposta por: Sandra Branquinho

INGREDIENTES

Para a massa:

2 ovos pequenos
60 gr de farinha de aveia s/glúten
60 gr de fubá de mandioca
60 gr de farinha de arroz
2 cs de água morna
1 pitada de sal

PROCEDIMENTO

Misturar as 3 farinhas com o sal e 
no centro desfazer os ovos, amassar 
bem e ir juntando a água aos 
poucos. Deixar descansar 30 
minutos no frio.

Esticar a massa entre 2 folhas de 
papel vegetal o mais fino possível 
(ou máquina de massas) e cortar 
em tiras. Deixar a massa secar em 
tabuleiro polvilhado com uma das 
farinhas usadas. Depois cozer em 
água com um fio de azeite e sal 
durante 3 minutos.

PROCEDIMENTO

Refogar a cebola com o bacon, azeite, 
alho, louro, juntar os cogumelos e o 
tomate deixar cozinhar 15 minutos. 
Acrescentar as natas, retificar 
temperos e deixar engrossar o molho. 
Refrescar com manjericão. Juntar à 
massa envolvendo queijo parmesão a 
gosto (ou outro).

RECEITA nova!

Para o recheio

1 cebola picada
200 gr de bacon
200 gr de natas frescas
150 gr de cogumelos frescos 
laminados
4 cs de polpa de tomate
2 cs de azeite
1 dente de alho picado
Sal, pimenta e azeite, louro
Manjericão a gosto Este recheio é excelente 

para juntar a um mix de 
legumes!



Sablé e C&A

Proposta por: Ana Luísa Silva

RECEITA nova! 1 Receita base
3 resultados!

INGREDIENTES para a massa base

100g de amêndoa moída
130g de farinha de arroz
100g mistura de féculas (mandioca e 
batata)
50g de açúcar mascavado
Pitada de Sal
100g de manteiga derretida
30ml de leite de amêndoa (ou outro)
1 ovo

PROCEDIMENTO

Misturar todos secos.
Bater a manteiga com o ovo e o leite 
de amêndoa e juntar à mistura dos 
secos.
Amassar bem, formar uma bola e 
levar ao frigorífico cerca de 1hora.

1. Bolacha Sablé

Bolacha

Com o rolo da massa, estender a 
massa sobre uma folha de papel 
vegetal. A massa deve ficar com uma 
espessura de pelo menos 1cm. Cortar 
bolachas com um cortador redondo. 
Dispor num tabuleiro de forno 
forrado com papel vegetal.

Levar a forno quente a 180°C, cerca 
de 15min.

https://www.facebook.com/AnaLuisaSilvaPaleoXXI/
https://www.facebook.com/AnaLuisaSilvaPaleoXXI/


PROCEDIMENTO

Com o rolo da massa, estender a massa sobre uma folha de 
papel vegetal. Não deixar a massa muito fina, pelo menos 
0.5cm. Cortar tiras de cerca de 7 por 4cm. Colocar um 
quadrado de chocolate no centro de cada tira, fechar a tira 
e selar com as pontas dos dedos. 

Levar a forno quente a 180°C, cerca de 15min. Deixar 
arrefecer antes de servir.

2. PALEKOS

3. Sablé au chocolat

PROCEDIMENTO

Com o rolo da massa, estender a massa sobre uma folha de 
papel vegetal. A massa deve ficar com uma espessura de pelo 
menos 1cm. Cortar bolachas com um cortador redondo. Com o 
fundo de um copo de shot (ou outro objeto redondo mais 
pequeno que o cortador) pressionar o meio da bolacha. 
Dispor num tabuleiro de forno forrado com papel vegetal.
Levar a forno quente a 180°C, cerca de 12 minutos.

Ganache de chocolate
Derreter 100g de chocolate 74% com 1 colher de sopa de óleo 
de coco. Misturar e adicionar 1 colher de sopa de natas 
frescas. Mexer bem.
Verter uma colher de café bem cheia no meio de cada 
bolachinha. Levar ao frio para solidificar.



Torta rústica de atum

INGREDIENTES

4 csopa de azeite
10 csopa de molho de tomate
1 cebola pequena
2 latas de atum natural
Sal, manjericão, pimentas, alho 
em pó qb
2csopa de vinho branco
700g de batata cozida Limpa
100g de polvilho azedo
2 ovos
sal e salsa qb
Parmesão ralado qb

RECEITA nova!
Proposta por: Ana Luísa Silva

Cozer, em água e sal, as batatas com casca. Descascar as batatas e reservar. Levar a lume brando, o azeite o molho de tomate e a cebola 

picada e deixar refogar. Acrescentar as 2 latas de atum escorridas. Temperar a gosto com sal, manjericão, pimentas e alho em pó.
Regar com o vinho branco, deixar ferver 2 minutos e reservar.
Desfazer as batatas com um garfo, juntar os ovos e misturar bem. Adicionar o polvilho azedo e a salsa a gosto e misturar bem. Retificar 
temperos, se necessário. Num tabuleiro de forno forrado com papel vegetal, esticar a massa com ajuda de uma colher. Levar a forno, pré 
aquecido a 200°C, cerca de 15minutos. Retirar do forno, rechear com o preparado de atum e enrolar gentilmente com a ajuda do papel 
vegetal. Polvilhar com o queijo ralado e enfornar por mais 10 minutos. Servir cortada às fatias com uma salada fresca a acompanhar.

https://www.facebook.com/AnaLuisaSilvaPaleoXXI/
https://www.facebook.com/AnaLuisaSilvaPaleoXXI/


Do nosso Arquivo
REVISTA PALEO XXI, Número 4

https://www.facebook.com/PaleoxxiRevista/
https://www.facebook.com/PaleoxxiRevista/
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Do nosso Arquivo

Mais sugestões 
para o pequeno 

almoço?

https://sejamsaudaveissejamfelizes.com/category/receitas/pequeno-almoco/


Do nosso Arquivo

REVISTA PALEO XXI, Número 4

Sessão de fotos, março 2018

Francisco 
Silva

Ana Pabla

Alexandre 
Azevedo

O Nosso PT

https://www.facebook.com/PTDiogoBarbosa/
https://www.facebook.com/PTDiogoBarbosa/


Conhece a Flor?
Patrícia Fonseca
Psicóloga

“Ao dar o exemplo às crianças estamos a 
educar. Quando permitimos que as crianças 
participem nas atividades diárias 
promovemos novas aprendizagens e, quanto 
mais precocemente o fizermos, mais 
consolidadas serão as suas aquisições e os 
seus hábitos futuros.

Este não é um livro qualquer. É um valioso 
contributo para ajudar os mais novos, os seus 
educadores e os técnicos de saúde e de 
educação a compreenderem a importância do
conhecimento alimentar na vida diária de cada 
criança. 

Tenho a certeza que este livro pode alterar
alguns hábitos negativos, em casa, na escola e 
nos vários contextos sociais.”

Livro Infantil dos mesmos Autores de 
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).

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

http://www.psicologapatriciafonseca.pt/
http://www.psicologapatriciafonseca.pt/


Como associado PALEO XXI pode 
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 tem um negócio de bens ou 
serviços (ou conhece quem 

tenha) e pretende beneficiar da 
possibilidade de publicitar no 

nosso grupo de facebook, 
destaques em suportes vários, 

estar presente nos nossos 
eventos ou outras formas de 
colaboração, fale connosco .

18

ASSOCIADO PALEO XXI

"Somos um restaurante de índole familiar, com uma equipa jovem e dinâmica que tudo fará 
para o servir bem, sempre com o sabor e qualidade como pontos fortes da nossa cozinha e 
também com a excelência dos nossos doces. Queremos que desfrute de uma agradável 
refeição na nossa companhia.
Os nossos clientes poderiam sobreviver sem a nossa comida e a nossa simpatia? Podiam, 
mas definitivamente não seria a mesma coisa! Existimos para vos agradar!
Não somos exclusivamente um "restaurante paleo", mas sim de cozinha tradicional 
portuguesa. Contudo, é sempre possível manter o conceito Paleo, sem complicações!
Estão disponíveis opções de acompanhamentos várias, como: legumes crus ou no forno, 
salteados em azeite e alho, saladas... que podem acompanhar os vários pratos do menu.
Aqui, o PALEO XXI não é um conceito estranho!"

DOCES DA AUSENDA

E neste período de confinamento, não 
estamos parados!

BENEFÍCIO ESPECIAL para associados 
PALEO XXI na encomenda de sobremesas:

- 50% desconto na taxa de entrega
- Oferta da taxa de entrega na encomenda de 

duas ou mais sobremesas

Restaurante O Batista, Buraca

Encomende aqui!

Entregas disponíveis em:
Lisboa e linhas de Sintra e Cascais, Loures, Sacavém e Margem Sul

http://paleoxxi.com/descontos.php
http://paleoxxi.com/revista/assinatura_revista.php
http://paleoxxi.com/apoio.php
http://paleoxxi.com/contactos.php
https://www.facebook.com/docesdaAusenda/


O TURBINADO!

Por: Mónica Mogne
Naturopata, biohacker

O que precisa de saber 

sobre o café 

“Bulletproof” ou 

Turbinado
Café com gordura?

Este não é um café qualquer! É uma bebida energética e saciante, excelente para complementar uma 
alimentação Keto, Paleo ou uma estratégia de Jejum Intermitente.

A ideia do café “Bulletproof” nasceu numa viagem de Dave Asprey ao Tibete, onde depois de uma caminhada pelas montanhas lhe 
ofereceram um chá com manteiga de um bovino selvagem dos Himalaias. Sentiu-se muito bem e decidiu estudar a ciência desta 
bebida. Depois de algumas alterações criou uma receita utilizada por muitas pessoas ao redor do mundo.
A introdução da bebida em substituição de um “pequeno-almoço” é uma boa estratégia para alcançar o estado metabólico de cetose. 
Cetose é um estado metabólico onde o organismo utiliza a gordura como principal fonte de energia, pode ser alcançado com uma 
dieta baixa em hidratos de carbono.
Com o café bulletproof pela manhã o “jejum insulínico” não é interrompido pois não há alterações na glicémia!

Ingredientes

CAFÉ: O café é rico em antioxidantes, ajuda a manter o estado de alerta e dá um 
“boost” no metabolismo. Pode também usar outra infusão, desde que não 
adoçada.

GORDURA: A escolha do óleo de coco extra-virgem apresenta muitos benefícios! 
É um superalimento rico em ácido láurico, com propriedades antimicrobianas e 
antifúngicas.
Pode ou não juntar uma manteiga pura. Esta é uma fonte de Butirato, Vitamina A, 
Betacaroteno e Ácidos gordos. Ajuda a manter a saciedade e energia enquanto 
promove a saúde do intestino!
O ghee, a manteiga clarificada utilizada pela cultura Ayurvédica, é também uma 
excelente opção pois é totalmente isento de lactose e poderá ter um papel 
importante nas estabilização do sistema hormonal e cardiovascular, como por 
exemplo, no equilíbrio do colesterol.

Em breve vamos elevar o TURBINADO até outro nível de 

otimização! Siga a nossa página NUTRIPALEO

https://www.facebook.com/nutripxxi/
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NO PALEO DESCOMPLICADO!
No nosso grupo de FACEBOOK estamos sempre em ação com passatempos, desafios, novas receitas e, acima 
de tudo, boa disposição e positividade! Depois da família OS RETRETES, surgiu a família OS PANELAS!

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


As nossas REVISTAS!

Já tem o nosso LIVRO?

Assine 
aqui!

Enviamos para fora de Portugal!

5ª EDIÇÃO

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


http://paleoxxi.com/produtos/material/pdf/catalogo_paleoxxi_web.pdf


Sobre o CORONAVIRUS:

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/dOHX_ybeLOo

