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Espero que o conteúdo deste e-book desperte

em si o desejo de conhecer esse colorido,

saboroso e apaixonante universo, da

Alimentação Natural Saudável!

 

Os alimentos podem ser nossos aliados e

nos proporcionar saúde e energia, assim

como podem desencadear processos

inflamatórios no nosso organismo.

 

Nós, Gourmets da Horta,

ficamos com a primeira opção, qual a sua?

Com carinho,

 

  Cléo Martins



Sobre a Chef
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Cléo Martins é chef em alimentação natural e culinária artística viva e

conselheira em educação da saúde através do Sprout Raw Food em

Roswell, Georgea, Estados Unidos.

Sua trajetória iniciou-se em Portugal, onde participou de cursos de

culinária vegetariana internacional, macrobiótica, enologia, provas de

azeites, plantas aromáticas e ervas medicinais, dentre outros. Também

venceu dois concursos de culinária, ambos em Lisboa.

Entre 2012 e 2019 viveu e trabalhou no Brasil, dedicando-se a aulas de

alimentação natural e alimentação viva para todas as idades, incluindo

crianças a partir dos 4 aninhos.

Atualmente, de volta à Portugal, segue com o trabalho de

Autoconsciência Alimentar através de formações, coach, palestras e

workshops presenciais e on-line, além dos cursos à distância, livros

impressos e apostila digital. Estes últimos para todos os falantes da

língua portuguesa, independentemente da localização geográfica. 

Aos estrangeiros as aulas são ministradas no idioma inglês.



Sobre o 

Trabalhamos no universo da Autoconsciência Alimentar, ensinando sobre a

Alimentação Saudável, Consciente e Sustentável.

Atualmente em Lisboa, Portugal, o Gourmet da Horta esteve no Brasil entre

2012 e 2019.

O que oferecemos:
- Cursos à distância (on-line) 

Curso Intensivo Sem forno! Sem fogão
Curso de Granolas com Sementes Ativadas
Curso de Biomassa de Banana Verde

- Livros impressos:
    Cozinhar com Arte, Intuição e Amor
    A história de uma Tamarazinha Serelepe (Traquina)
    Almanaque Gourmet da Horta

Já os serviços presenciais são oferecidos em Portugal e oferecemos:
- Palestras para empresas, espaços de saúde, escolas e universidades;
- Personal Class no conforto do seu lar para solteiros, casais e famílias;
- Workshops & Cursos de Culinária Artística para miúdos a partir dos 4
aninhos;
- Oficinas & Cursos para adultos com os temas:
    Alimentação Vegetariana, Vegana e Raw;
    Alimentação consciente para adolescentes; 
    Consultoria profissional para restaurantes;

    * For foreigners, classes are held in english language.*
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 O que é a Alimentação Viva 
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O termo Alimentação Viva é a versão moderna do crudivorismo. 

É uma forma de alimentação baseada em alimentos crus, fruta fresca ou
seca (desidratada), vegetais, sementes, grãos germinados e algas.

Os alimentos crus são ricos em enzimas. As enzimas são incansáveis
trabalhadoras que levam os nutrientes às nossas células. Pode-se dizer que
a alimentação crua/viva é uma alimentação enzimática.

Ao cozer os alimentos - a partir de 40/42°C, destrói-se as enzimas.

Glossário:

Técnica de cruzinhar: 
Processo de cocção manual e osmótica com as mãos, sal ou limão ou
ambos.

Anti-nutrientes:
Fitato presente nas leguminosas, saponina presente na quinua, ácido
oxálico presente na batata-doce, inhame, cara, mandioca. Para eliminá-los o
alimento deve estar à temperatura ambiente, pois as baixas temperaturas
dificultam a retirada dos antinutrientes. Deixe o alimento de molho em água
de boa qualidade por 8 horas ou mais.



O que precisará para servir 1
 porção:
No copo do liquidificador colocar
nesta ordem ingredientes 
orgânicos/bio ou de produção 
natural:

- 1 pedaço fatiado de pepino ou 50 ml de água de coco
- 1 maçã pequena em pedaços (com a casca)
- 1 punhadinho (1 colher sopa) de semente hidratada por 8 horas em     
aágua – sugestão: semente de girassol
- 1 pedacinho de gengibre 
- 2 a 4 folhas de couve (consoante seu paladar)
- 1 cenoura média - usá-la como bio-socador
- 1 limão – somente o suco/sumo
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Suco/sumo

Verde

Como se faz:
Com o auxílio de uma cenoura triturar os ingredientes até obter um
creme;
Transferir para um tecido voal e "ordenhar" seu sumo/suco;
Acrescentar o suco/sumo do limão espremido na hora e SAÚDE!

Variações:
Acrescentar folhas variadas - salsa, alface, hortelã, folha de brócolis, etc.
Variar nas sementes; ex.: semente de abóbora, castanhas cruas, etc.
Variar nos vegetais; ex.: Abobrinha/gurgete, beterraba, aipo, brócolis,
etc.
  Variar nas frutas

PS: diabéticos: substituir a maçã e a cenoura por batata yacon



O que precisará para servir 2 copos:
½ copo  de aveia em grãos
2 copos  de água
 
Como se faz:
Hidratar a aveia na água por 8 horas ou mais;
Transferir para o copo do liquidificador e liquidificar bem;
Coar num tecido tipo voil e esta pronto para ser utilizado

Sugestão: Aromatizar o leite com tâmaras e baunilha a gosto - delicioso para
tomar a gelado.

Substituição: Se optar pela aveia em flocos (não é alimento vivo), pode hidratar
por somente 30 minutos e seguir os passos da versão em grãos.

Dica: Usar o resíduo da aveia em flocos para hidratar o corpo na hora do
banho.
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 Leite de Aveia
Existe no mercado aveia 

sem traços de glúten



O que precisará para servir 2 pessoas:
2 abobrinhas/curgetes
5 tomates secos (lavar antecipadamente para hidratarem-se na água residual
da lavagem) 
2 tomates frescos aos pedaços (tirar as sementes)
1 pitada de sal não processado
2 tâmaras sem sementes e lavadas
Manjericão a gosto
Opcional: um fio de azeite extra-virgem prensado à frio

Como se faz:
Massa:
Com o auxílio de um ralador fatie as abobrinhas/courgetes no formato
espaguete e reserve.
 
Molho:
Triture no liquidificador o tomate seco hidratado com a tâmara, o sal e o
manjericão.
Acrescente o tomate fresco picado e triture usando a função pulsar do
liquidificador para manter pedaços de tomate.
Sirva sobre o espaguete de curgete reservado.
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Espaguete de abobrinha/curgete

 ao sugo



O que precisará:
1 e ½ maço/molho de rúcula
200 gramas de amendoim elefante/cavalo/rosa (diferentes nomes em cada
região do país)
½ copo (americano) de azeite extra virgem
1 dente de alho
1 pitada de sal marinho integral
Opcional: suco de limão fresco à gosto

Como se faz:
Lave os amendoins e hidrate-os por 8 horas ou mais em água abundante.
Descarte a água, lave-os em água corrente e retire a pele - reserve. 
Lave as folhas da rúcula e reserve.
Leve o amendoim com o sal, o alho e o azeite para o liquidificador. Triture
parando de tempos em tempos e mexendo com uma espátula. 
Quando o amendoim estiver todo quebrado, junte as folhas de rúcula e triture
até obter um creme homogêneo.
Transfira para um pote de servir e use como patê ou como molho para
espaguete de legumes, como o de abobrinha/curgete deste e-book.
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Pesto de rúcula



Como se faz:                                    
Congelar as bananas de véspera.
Retira-las do congelador 5 minutos antes de servir e deixar a temperatura
ambiente para que fiquem mais macias.
Com o mixer/varinha mágica ou liquidificador triturá-las até obter um creme.
Servir imediatamente em taças com canela polvilhada a gosto.

O que precisará para servir 2 porções:
2 bananas bem maduras fatiadas e congeladas
Canela a gosto 
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Sorbet de 

Banana e Canela



Então convidamos a conhecer o nosso canal youtube! 

Organizado em playlists, temos mais de 150 vídeos, fonte de muito

estudo e dedicação, que desenvolvemos com carinho para si! 

Toda quinta-feira publicamos vídeo novo e ficaremos muito felizes em

tê-lo e tê-la connosco! 

Confira as playlists e veja aqui                     o canal.

 Gostou do nosso e-book? 

copyleft© Cléo  Mart ins ,  2022

É l ivre  a  reprodução deste  e-book para  f ins  não comercia is ,  desde que o  autor  e  a  fonte  se jam ci tados

e  esta  nota  se ja  incluída .

http://youtube.com/channel/UCQ6CwAuyioidGRu-LZ1UZIg?view_as=subscriber


 Queres conhecer os nossos 
cursos on-line?
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Clique/carregue sobre o curso que gostaria de ter
mais informação! :)

https://gourmetdahorta.com/curso-online-granolas/
https://gourmetdahorta.com/curso-online-sem-forno-sem-fogao/
https://gourmetdahorta.com/curso-online-biomassa/


 Queres conhecer os nossos livros? 
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Clique/carregue sobre o livro que gostaria de ter
mais informação! :)

Portugal e outros países
carregue aqui

http://gourmetdahorta.com/tamarazinha/
http://gourmetdahorta.com/almanaque/
https://gourmetdahorta.com/cozinhar-com-arte/
https://gourmetdahorta.com/apostila-digital-gourmet-da-horta/
https://gourmetdahorta.com/loja-portugal/
https://gourmetdahorta.com/loja-portugal/


Estou muito feliz que tenha chegado

na última página deste 

e-book!Grata pelo seutempo e votos de

uma alimentação mais consciente

para si e todas as pessoas à sua

volta.             Abraços hortaliços,                 

 Queres conversar connosco?
Estamos nestas medias sociais! :)
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 Cléo
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