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Olá Amigos!
Esta é uma nova forma
de comunicação que
desenvolvemos para
estar mais perto de Vós
e manter-Vos mais bem
informados sobre a
PALEO XXI!
Obrigado pelo Vosso
apoio!
O Presidente da
Associação PALEO XXI,
administrador do grupo
de facebook PALEO
DESCOMPLICADO
Francisco Silva
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…mas continuamos juntos!

É um tempo estranho, este…

Um novo estado foi decretado para o país. Estamos em “Estado
de Emergência”!
Lembrem-se que não é algo que nos pretende limitar, mas antes
alertar e defender, para que as coisas corram menos mal. Não
sou dos que dizem que "vai ficar tudo bem" porque não vai. Vai
ficar muita coisa diferente: pessoas vão perder a vida, outras o
trabalho, outros vão assustar-se com a sua pequenez, outros
encontrar novos sentidos neste caos. Os soldados hoje são
outros, os castelos são as nossas casas.
As pessoas são aconselhadas a não sair mais do que o
estritamente necessário, muitas atividades estão a ser
reduzidas, tal como a impressão e distribuição das nossas
publicações e é por isso que adaptámos a recente “newsletter”,
pensada para os associados PALEO XXI, para distribuição por
todos. Um pequeno contributo, um esforço extra por todos.
Obrigado pelo Vosso apoio!

Francisco Silva

Quão benéfico e terapêutico pode ser encontrar um
refúgio que nos permita ter conforto mas ao mesmo
tempo um fantástico contacto com a natureza,
paisagens deslumbrantes que podem enquadrar
períodos no meditação ou mesmo de trabalho que
necessite de inspiração...
Antes de toda esta confusão com a Pandemia se instalar
no país, eu estive lá e pude desfrutar de dois dias de
paz quase absoluta! Fui recebido com simpatia, com
partilha em ideais e espero poder voltar. Espero que
muitos de Vós o possam fazer. A PALEO XXI e a
RESERVA ALECRIM irão oferecer uma noite num
“Dome”! As instruções estão no nosso Instagram!
Participem e boa sorte!

3

NUTRIÇÃO
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.

Eventos PXXI

Dra. Ana Pabla
nutripxxi@gmail.com

Condições vantajosas
para associados

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.
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Workshop Portalegre
18 Janeiro

Tertúlia Leiria
09 Fevereiro

RECEITA nova!

Quem disse que não
podíamos comer
pão?!

PROCEDIMENTO
INGREDIENTES
200g de farinha de arroz bio
120g de fubá de mandioca
50g de farinha de sorgo (ou
de quinoa ou de sarraceno)
40g de fécula de batata
10g de goma guar bio
5g de psyllium husk
10g de açúcar mascavado
9g de levedura seca
5g de fermento sem glúten
bio
1 csopa de sal marinho
3 csopa de azeite virgem
420ml de água morna
Farinha de arroz qb

Dica: a forma com
água no fundo do forno
contribui para uma
côdea crocante.

Misturar todos os secos,
envolver bem com um
garfo. Adicionar a água e
o azeite e mexer bem.
Tapar com película
aderente e deixar levedar,
dentro do micro-ondas,
cerca de 2horas.
Dica: o micro-ondas
fechado cria um efeito
estufa, excelente local
para o pão levedar.
Pré-aquecer o forno a
200°c. No fundo do forno
colocar uma forma com
água.
Deitar a massa sobre
papel vegetal polvilhado
com farinha de arroz.
Com as mãos com farinha,
moldar a baguete,
polvilhando com farinha
de arroz. Com uma faca
fazer uns golpes
diagonais e enfornar
cerca de 40min. Deixar
arrefecer sobre uma
grelha.

Baguete caseira
Proposta por: Ana Luísa Silva

Como sempre, sem
glúten mais nutritivo!
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Não deixes de
visitar:
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ASSOCIADO PALEO XXI
Kimerade Sabores

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.

Carina Magalhães

Padaria, pastelaria e refeições paleo com
entregas semanais (sujeitas a encomenda
e confirmação prévias) em Turquel,
Benedita, Alcobaça, Caldas da Rainha,
Leiria e Lisboa.

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 .

Por CTT para outros destinos.

Facebook: Kimera de Sabores
Instagram: Kimera de Sabores

Os associados APXXI
beneficiam de 5% de
desconto sobre o
preço dos produtos.
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Assina
aqui!

As nossas REVISTAS!

Já tens o nosso LIVRO?
Enviamos para fora de Portugal!

Conheces a Flor?
Livro Infantil dos mesmos Autores do
Livro Cozinha Paleo XXI, que tem sido um
verdadeiro sucesso de vendas.
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.

SABIAS QUE…
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.

Obrigado
pelo teu apoio

Sobre o CORONAVIRUS, sabe tudo aqui:
OS NÚMEROS NO MUNDO
A INFORMAÇÃO DO GOVERNO PORTUGUÊS
RECOMENDAÇÕES DIR.GERAL DA SAÚDE

