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#2021comSaúde

CONHEÇA AS NOSSAS SUGESTÕES PARA QUE COMECE 2021 DE UMA 
MANEIRA MAIS SAUDÁVEL.

O ano de 2020 vai ficar na história por várias razões.

O contexto da pandemia vai encurtar viagens, limitar convívios, impossibilitar encontros que 

ansiávamos...

Mas provavelmente também vai potenciar outros fenómenos: menos consumismo, mais 

videochamadas para compensar a distância, refeições mais calmas e racionais...

Para ajudar no começo de um ano mais saudável, a Chanson Portugal reuniu um conjunto de 

sugestões de receitas preparadas por especialistas que vão ajudar a levar mais sabor e mais 

saúde à sua mesa.

Ali encontra entradas, sopas, pratos principais, acompanhamentos e sobremesas para que possa 

fazer as suas combinações favoritas.

Se houver miúdos em casa chame-os para a cozinha para que todos se divirtam a confecioná-las, 

mas sobretudo desfrute delas em boa companhia.

Tenha um bom ano, com saúde e em segurança.



MENU INTERACTIV
PÁGProfessora & Chef   Rita Gonçalves ( Yoga Braga )

1

Tofu à Brás 2

Leite creme vegan 3

Bolo de Bolacha, recheado com compota de maçã e chantilly 4

Shot de sopa de cenoura

Nutricionista  Graça Cruz 

5

Pão de alho 6

Salada de couves de bruxelas com queijo parmesão e pinhões 7

Rabanadas em pão de alfarroba 8

Bacalhau Pós-Natal

Nutricionista   Joana Maranhas

18

“Ferrero Rocher” saudável 19

Creme Aveludado de Corgete e Menta Fresca

Nutrichef   Duarte Alves ( Consciência alimentar )

9

Hummus de Beterraba e Mangericão 10

Lombo de Atum Atlântico marinado c/ SuperAlimentos 11

Chalotas Caramelizadas 12

Nutribolo de cacau e alfarroba bio c/ SuperAlimentos 13

Patê de castanhas com cogumelos 14

Salada de brassicas com algas e sementes 15

Nutrisalada Bio de Inverno 16

Nutri Tiramisu 17

OS BENEFÍCIOS DA ÁGUA ALCALINA IONIZADA COM PODER ANTIOXIDANTE 20



RECEITA DE:

Ingredientes:

Cenoura

1 colher de chá de miso

Especiarias (opcional)

1 colher de chá de Levedura de cerveja (opcional)

Água alcalina ionizada Chanson

Modo de preparação:

Cenoura e folhas e troncos da couve flor cozinham em água ionizada alcalina pH 9.5, 

cerca de 10 a 15 minutos.

Tritura e tempera com uma pitada de noz moscada, pimenta caiena, gotas de limão. 

No final dissolve 1 colher de chá de miso em água alcalina e mistura no creme. 

O miso tem de ser colocado no final, pois não deve de ferver.

Rega com um fio de azeite no prato.

Serve com 1 colher de chá de levedura de cerveja.

As especiarias e a levedura são opcionais.

Professora & Chef   Rita Gonçalves ( Yoga Braga )

1
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Receita (para 4 pessoas)

SOPA DE CENOURA, 
MISO E FOLHA DE COUVE-FLOR

ME
NU

https://www.chansonportugal.com
mailto:bragayoga@gmail.com
https://www.yogabraga.pt
https://api.whatsapp.com/send?phone=+351910922128
https://www.google.pt/maps/place/Yoga+Braga,+Rita+Gon%C3%A7alves/@41.5470832,-8.4195449,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0xd24febed5a5ec0f:0x4f5680ad54d39c26!8m2!3d41.5470832!4d-8.4173562
https://www.facebook.com/bragayoga
https://www.instagram.com/yoga.braga/


RECEITA DE:

Ingredientes:

200g Tofu

Batata palha

Azeite

2 Alhos francês robustos

2 cenouras médias ripadas

Salsa fresca

Limão

Pimento vermelho

Milho congelado

Sal (q.b)

Açafrão curcumina (q.b)

Pimenta preta moída (q.b)

Erva doce (q.b)

Pimenta caiena (q.b)

Água alcalina ionizada Chanson

Modo de preparação:

Lavar muito bem e deixar durante 30 minutos em água ionizada alcalina com pH10.8  o alho francês, 
a cenoura, pimento e a salsa.
Saltear o alho francês, com as 2 cenouras ripadas até ficarem cozinhados al'dente. 

Misture o milho já descongelado com a ajuda da água ionizada com pH alcalino 9 5.
Desfaça o tofu com as mãos e misture no alho francês. Só aqui começa nos temperos, sal, 
açafrão, pimenta preta moída para ativar mais a piperita, uma pitada de erva doce, pimenta 
caiena a gosto. O açafrão e a pimenta moída tem efeito anticancerígeno.

Pra lhe dar um toque diferente ao sabor, faça o pimento assado a parte no forno e depois 
corte às fatias muito finas. Mistura o pimento no final e a salsa, o sumo de limão e o azeite. 
Na hora em que vai servir coloca a batata palha pra que se mantenha crocante.

Professora & Chef   Rita Gonçalves ( Yoga Braga )
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RECEITA DE:

Professora & Chef   Rita Gonçalves ( Yoga Braga )
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3
Receita (para 4 pessoas) 

LEITE CREME VEGAN 

ME
NU

(as quantidades serão de acordo com as porções que queiram fazer,
 seguindo a mesma regra do tradicional)

Ingredientes:

Bebida vegetal a gosto (aveia, côco, amêndoa, soja)

Farinha maizena

Canela em pau

Canela em Pó

½ vagem de baunilha

Cascas de limão

Geleia de arroz ou milho

Água alcalina ionizada Chanson

Modo de preparação:

Coloca a bebida para ferver com um pau de canela, adoçada com geleia de milho/ ou
arroz, ½ vagem de baunilha ou essência e 2 cascas de limão.

Mistura a maizena com água alcalina ionizada pH 9.5 e quando a bebida estiver a 
ferver envolve a mistura da farinha dissolvida na água, deixa cozinhar até ganhar a 
consistência do leite creme tradicional.

Transfere para um prato deixando arrefecer e decora com canela em pó e 
raspa de limão, sendo este último opcional.
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RECEITA DE:

Ingredientes:

Bolacha Maria de soja ou bolacha sem açúcar

Café

Canela em pó (q.b)

Cravo da Índia em pó (q.b)

Cardamon (q.b)

5 Maças médias (Compota de maçã)

Natas de soja

Limão (q.b)

Noz moscada (q.b)

Natas de soja pra fazer chantilly

Nozes pra decorar

Água alcalina Ionizada Chanson

Modo de preparação:

Bater as natas de soja para o chantilly e juntar o limão (só metade) para cortar o doce e

f car mais consistente.

Para a compota, cozinhar maçã cortada aos cubos com açúcar ou geleia de agave, 1 pau de

canela e cardamon casca de limão ou laranja.  em

água alcalina ionizada pH 10.8 durante 30 minutos para retirar qualquer agrotóxico.

Cozinhar com casca.

Faz o café com água ionizada alcalina com pH 9 para demolhar as bolachas, vai montando

em camadas intercaladas entre a compota de maçã e o chantilly.

Finaliza com o chantilly a toda à volta e por cima, tritura algumas bolachas. Mistura com

canela, cravo da India em Pó e noz moscada a seu gosto. Fazendo tipo uma farofa e polvilha

por cima coloca nozes partidas pra decorar.

Professora & Chef   Rita Gonçalves ( Yoga Braga )
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Receita (para 4 pessoas)

BOLO DE BOLACHA, RECHEADO COM 
COMPOTA DE MAÇÃ E CHANTILLY

ME
NU
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Ingredientes:

2 a 3 cenouras médias com casca 

½ cebola branca 

½ talo de aipo 

1 colher de café de gengibre em pó 

1 colher de chá de caril em pó 

1 colher de chá de tomilho fresco 

Sal marinho a gosto 

4 colheres de chá de azeite 

1 colher de chá de sementes de sésamo torradas (opcional)

Água alcalina ionizada Chanson

Modo de preparação:

Lave os vegetais, descasque a cebola e corte os vegetais em pedaços. Coloque os vegetais 

num recipiente e cubra com água alcalina ionizada pH 10 8 para reduzir agrotóxicos e 

revitalizar alimentos. Mantenha demolho cerca de 30 minutos.

tomilho. Adicione água alcalina ionizada até cobrir legumes e leve a cozer 

(cerca de 20 a 25 minutos). Retire do lume e triture.  Adicione o tomilho e envolva. 

Num copo de shot coloque 1 colher de chá de azeite e adicione o creme e polvilhe com sementes de sésamo. 

Sirva com as entradas.

RECEITA DE:

Nutricionista   Graça Cruz
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Receita (para 4 pessoas)

SHOT DE SOPA DE CENOURA (entrada)

ME
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excepto
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Ingredientes:

4 a 5 fatias de pão de mistura ou centeio cortado em tiras (cerca de 1,5cm) 

2 dentes de alho picados lavados em água ionizada alcalina Chanson 

1 colher de chá de orégãos secos 

3 colheres de sopa de azeite

Modo de preparação:

Pré-aqueça o forno a 180 º C. Num tabuleiro de forno disponha as fatias de pão e leve 

ao forno por 15 a 20 minutos. 

Num recipiente que possa ir ao forno coloque o azeite, os orégãos e o alho. 

Leve ao forno cerca de 2 minutos antes de retirar pão. Retire pão e azeite do forno e 

pincele o pão com o azeite.

6
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Receita (para 4 pessoas)

PÃO DE ALHO

ME
NU

RECEITA DE:

Nutricionista   Graça Cruz

https://www.chansonportugal.com
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o alho e água e salteie por 2 a 3 minutos. Adicione as couves e o sumo de limão envolvendo
e salteie por 10 minutos em lume médio.

Adicione os tomates, o sal e a noz moscada envolva e salteie por mais 5 minutos.

envolva. No momento de servir adicione o queijo parmesão.

.
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Receita (para 4 pessoas)

SALADA DE COUVES DE BRUXELAS 
COM QUEIJO PARMESÃO E PINHÕES

ME
NU

Ingredientes:

200 g de couves de bruxelas 

50 g de tomate cereja 

2 dentes de alho

1 colher de sopa de azeite 

4 colheres de sopa de água alcalina e ionizada Chanson 

Sumo de ½ limão 

Sal marinho quanto baste 

1 colher de café de noz moscada 

30 g de queijo parmesão laminado 

50 g de miolo de pinhão 

2 folhas de manjericão fresco picado

preparação:

Lave os vegetais e coloque-os num recipiente e cubra com água alcalina ionizada pH 10.8
para reduzir agrotóxicos e revitalizar alimentos. 
Mantenha demolho cerca de 30 minutos. Retire da água e corte as couves de 
bruxelas e o tomate em quartos. Pique o alho. Num tacho para saltear coloque o azeite, 

RECEITA DE:

Nutricionista   Graça Cruz
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Ingredientes para as rabanadas:

6 a 8 fatias de pão de alfarroba (de 1 a 2 dias) 

1L de Bebida vegetal de amêndoa 

2 Paus de canela 

1 colher de sobremesa de mel 

3 ovos biológicos 

Casca de ½ Limão 

1 colher de café de noz moscada 

Canela em pó quanto baste

Ingredientes para a molho de rabanadas (opcional)

250ml de água alcalina ionizada ph 7 

Casca e sumo de 1/2 de limão 

100 ml de mel 

1 pau de canela 

1 pitada de gengibre em pó

Modo de preparação rabanadas:

Num recipiente, coloque a bebida vegetal, os paus de canela, a noz moscada, o mel e a casca de limão. 

Reserve por cerca de 6 horas.

Pré-aqueça o forno a 200º C e forre um tabuleiro de forno com folha de papel vegetal. 

Bata os ovos e adicione 1 colher de chá de canela em pó. 

Passe cada uma das fatias de pão pelo ovo e coloque no tabuleiro. 

Leve ao forno dourar por cerca de 20 a 30 minutos, virando as fatias de pão no meio tempo. 

Retire do forno, polvilhe com canela.

Modo de preparação molho (opcional): 
Num tacho coloque a água, o mel, o limão, o gengibre e a canela. Leve o lume para engrossar. Regue 

as rabanadas com este molho.
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Receitas (para 4 pessoas)

RABANADAS EM PÃO DE ALFARROBA

ME
NU

RECEITA DE:

Nutricionista   Graça Cruz
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RECEITA DE:

Ingredientes:

1L água alcalina Ionizada Chanson 

2 dentes Alho

2 cebolas médias

2 Curgetes médias    

2 pés Coentros

6 pés Menta fresca    

1 colher de chá Flor de Sal    

2 colher de sopa Azeite Virgem Extra

Modo de preparação:

Numa panela de sopa com 1L de água a ferver, colocar:  os Alhos picados, a Cebola picada, 

a Curgete em cubos, a Flor de Sal e deixar cozer em lume médio durante 10 minutos.

Quando os legumes estiverem cozidos, desligar o lume e juntar os Coentros picados e as 

folhas de Menta fresca. 

Com a varinha mágica passar muito bem até obter uma textura cremosa e aveludada. Servir 

Nutrichef   Duarte Alves ( Consciência Alimentar ) - Co-Autor do livro “A Cura pela Alimentação Alcalina”
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Receita
CREME AVELUDADO DE CURGETE 
E MENTA FRESCA

ME
NU

https://www.chansonportugal.com
mailto:consciencialimentar@gmail.com
https://api.whatsapp.com/send?phone=+351919457695
https://nutrichefduarte.com
https://www.facebook.com/NutriChefDuarteAlves
https://www.instagram.com/nutrichefduarte/


Ingredientes:

800 gr Grão Cozido

2  Beterrabas cruas

1 colher de chá  Açafrão em pó

1/2 colher café Pimenta Preta em pó

1 colher de chá Cominho em pó 

2 dentes  de  Alho  

2 Limões ( raspa e sumo  )     

6 colheres de sopa Azeite Extra Virgem 

100 ml  Água Alcalina Ionizada Chanson 

1 colher de chá Flor de Sal   

1 colher de sopa  Mix Sementes de Chia,  Cânhamo e Linhaça 

1 ramo  Mangericão  

4 pés Salsa e Coentro frescos  

Modo de preparação:

Colocar o Grão seco de molho em água alcalina ionizada pH 10.8  24h.

No dia seguinte cozer o Grão em água a ferver com um pouco de Flor de Sal, durante + - 40 minutos 

até estar bem cozido.  Escorrer, passar por água fria e reservar.

Juntar numa taça as Beterrabas, o Grão cozido, Açafrão, Pimenta Preta, Cominho em pó, Alho, Limão 

( raspa e sumo ), Flor de Sal, a Salsa e o Coentro, o Azeite Extra Virgem e um pouco de Água Alcalina 

ionizada.

ingredientes até obter uma consistência homogénea.

Curgete ou Cenoura.
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10
Receita 
HUMMUS DE BETERRABA E MANGERICÃO

ME
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RECEITA DE:

Nutrichef   Duarte Alves ( Consciência Alimentar ) - Co-Autor do livro “A Cura pela Alimentação Alcalina”
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Ingredientes:

1 Posta de Atum Atlântico

1 Limão grande ( raspa e sumo )

2 pés Funcho fresco ( picado )             

1 colher de sopa  Mel

1 colher de chá  Açafrão em pó

1/3 colher de café  Pimenta Preta em pó 

1 colher de sopa  Flor de Sal          

1 colher de sopa  Azeite VE

Modo de preparação:

Numa taça junte o sumo e raspa de Limão, a Flor de Sal, o Mel, o Funcho fresco, 

o Açafrão e a Pimenta Preta.

Envolva todos os ingredientes de forma homogénea.

Coloque o Lombo de Atum num tabuleiro e regue com a marinada.

Deixe a marinar tapado no frio durante 2 a 3 horas.

Tire o Atum da marinada, fatie na diagonal, coloque numa travessa e sirva com Limão, 

11
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Receita
LOMBO DE ATUM ATLÂNTICO MARINADO 
C/ SUPERALIMENTOS

ME
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RECEITA DE:
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Ingredientes:

1 kg Chalotas 

2 colheres de sopa Azeite Extra Virgem

1 colher de sopa Mel Bio

2 colheres de sopa Vinagre Balsâmico

1 colher de chá  Açafrão em pó

½ colher de café  Pimenta Preta moída na hora 

1 colher de chá  Flor de Sal

3 pés de Coentros frescos picados

Modo de preparação:

Descasque as Chalotas e coloque-as num Sauté ( frigideira ) em lume brando, com o 

Azeite, o Mel, o Vinagre Balsâmico, o Açafrão, a Pimenta Preta e a Flor de Sal.

Deixe caramelizar lentamente durante 15 a 20 minutos. 

picados e envolva.  
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Receita 
CHALOTAS CARAMELIZADAS
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RECEITA DE:
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Ingredientes:

40gr Cacau Bio em pó ( 100% )

40gr Farinha de Alfarroba  Bio 

500gr Farinha de Arroz Bio  ou  Farinha de Aveia Bio 

20gr Fermento Bio Sem Gluten  ou  Bicarbonato de Sódio 

20gr Canela Bio em pó

5gr Gengibre em pó

5gr Açafrão Bio em pó 

¼ colher de café  Pimenta Preta Bio moída

120gr Açucar de Côco Bio  ou  Stevia  ou  Xilitol   

5gr Flor de Sal Bio

700ml Água Alcalina Ionizada Chanson

150ml Azeite Virgem Bio

Modo de preparação:

Numa taça misturar muito bem todos os ingredientes secos, só depois misturar 

muito bem todos os ingredientes lÍquidos até obter uma textura leve e cremosa.

Colocar a massa numa forma redonda previamente pincelada com Azeite.

Deixar a massa do bolo tapada com um pano cerca de 30min. para levedar.

Colocar em Forno ventilado pré-aquecido a 170º / 35 a 40 min. 

Retirar do forno no ponto em que estiver cozido, alto e fofo. 

Deixar arrefecer e decorar, polvilhando com Cacau e Alfarroba em pó, bagas e frutos secos.
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Receita 
NUTRIBOLO DE CACAU E ALFARROBAOBA 
BIO C/ SUPERALIMENTOS  

io 

e Sódio 

RECEITA DE:

Nutrichef   Duarte Alves ( Consciência Alimentar ) - Co-Autor do livro “A Cura pela Alimentação Alcalina”
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Ingredientes:

800gr Castanhas cozidas

100gr Cogumelos Shitake

1 colher de chá Açafrão em pó

1/3 colher de café  Pimenta Preta em pó

2 dentes de Alho

1 Limão (raspa e sumo)   

1 colher de chá Flor de Sal

1 colher de sopa Sementes de Cânhamo

4 colheres de sopa Azeite Extra Virgem

50ml  Água Alcalina Ionizada Chanson 

Modo de preparação:

Cozer as Castanhas em Água Alcalina Ionizada pH 9.0, depois de cozidas deixar arrefecer e retirar a 
casca. 
Shitake, o Açafrão, a Pim.Preta, o Alho, o Limão ( raspa e sumo ), o Azeite, a Flor de Sal, um pouco 
de Água Alcalina Ionizada pH 9.0 e misturar  todos os ingredientes durante 1 a 2 minutos até 
obter uma consistência homogénea com uma textura aveludada.

Servir numa taça, decorado com Castanhas, Cogumelos e Sementes de Cânhamo. 

14
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Receita 
PATÊ DE CASTANHAS COM COGUMELOS  

ME
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RECEITA DE:

Nutrichef   Duarte Alves ( Consciência Alimentar ) - Co-Autor do livro “A Cura pela Alimentação Alcalina”
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Ingredientes:

1 Couve Roxa

1 Couve Coração

20gr Algas para salada ( Algas Algamar – Wakame, Nori, Dulse )

4 colheres de sopa  Mix Sementes ( Chia, Cânhamo, Linhaça, Abóbora, Girassol )

2 colheres de sopa  Bagas Goji ( hidratadas )

Água alcalina Ionizada Chanson

Modo de preparação:

Demolhe as algas e couves em 10 minutos em água alcalina ionizada com pH10.8. 
Corte as couves em tiras finas e coloque-as num prato grande, metade de cada lado, 
ou misturadas.

Adicione as Algas já hidratadas, o Mix de Sementes (Chia, Cânhamo, Linhaça, 
Abóbora, Girassol ) e as  Bagas Goji hidratadas.

Acompanhe com molho Vinagrete rico em SuperAlimentos.
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Ingredientes:

3  Tomates ( cacho ou xuxa )  

3  Batatas Doce ( assada ) 

3  Ovos cozidos ( 5 min. ) 

2  pés de Coentro fresco e Salsa Fresca ( picados )

2  pés de Alecrim fresco ( folhas ) 

2  pés de Hortelã fresca ( folhas ) 

1  colher de sopa de Azeite Virgem Extra  

 ½ colher de café de Flor de Sal  

1 colher de sopa de Mix Sementes ( Abóbora, Girassol, Linhaça, Chia, Cânhamo ) 

Modo de preparação:

Lave e escove as Batatas Doce, coloque no forno pré-aquecido a 175ºC, asse 15 minutos 

Tire do forno, deixe arrefecer e retire toda a casca.

Numa panela coloque água a ferver e coza os Bróculos ao vapor  3 a 4 minutos, retire e 

passe por água fria corrente para deixá-los viçosos e “al dente”.

Em água a ferver coza os ovos só  5 minutos, retire do lume, passe por água fria, deixe arrefecer e 

descasque-os.  Corte o Tomate às rodelas ou em gomos.

Empratamento:
Numa travessa componha uma espiral com as Batatas Doce às rodelas e outra espiral 

intercalando com rodelas de Tomate e talos do Bróculo laminados. 

Decore com as várias sementes ( Abóbora, Girassol, Linhaça, Chia, Cânhamo ) e com as 

Aromáticas frescas picadas (Coentro, Salsa, Alecrim e Hortelã ).
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Ingredientes:

300g Palitos de Champanhe

500g Queijo Mascarpone

5 Ovos

50g Mel 

1 vagem  Baunilha

0,5 litro Café

Cacau em pó 100% ( para polvilhar )

Canela em pó ( para polvilhar )

Modo de preparação:

Junte as sementes da vagem de Baunilha ao Queijo Mascarpone e envolva.
Depois junte a gemada com o creme de Mascarpone e Baunilha e bata até ficar cremoso.

Bata as claras em castelo. Depois envolva o creme das gemas, Mel, Mascarpone e Baunilha até 
obter uma textura homogénea e aveludada.

Mergulhe metade dos Palitos de Champanhe no Café e coloque-os cuidadosamente no fundo 

de um tabuleiro. Por cima, espalhe metade do creme e polvilhe com Canela e Cacau em pó. 

Volte a repetir o processo com os restantes palitos de champanhe embebidos em Café e espalhe 

a outra metade do creme de queijo. Por fim, polvilhe com Canela e Cacau em pó.

Leve ao frigorífico durante 3 horas até ficar bem fresco e está pronto a servir. 
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RECEITA DE:

Nutricionista Joana Maranhas
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Manda a tradição que se faça a roupa velha no dia 25 de Dezembro. 

Mas porque não, aproveitar as sobras para fazer um prato de forno 

com o bacalhau, as batatas e os legumes?

Ingredientes:

Cebola às rodelas

Batatas cozidas às rodelas

Cenoura cozida às rodelas

Outros legumes a gosto

Broa

Azeite

Sal e alho em pó

Modo de preparação:

Saltear o bacalhau juntamente com a cebola às rodelas e um pouco de azeite; temperar com um 

pouco de sal e alho em pó.

Numa assadeira, colocar uma camada de batatas às rodelas, uma camada de bacalhau e uma 

Levar ao forno a 180ºC, durante 15 minutos e tostar por cima mais 5 minutos.
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RECEITA DE:

As restantes avelãs que sobrarem, triturar levemente e passar cada bolinha para 

Nutricionista Joana Maranhas
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Chega a esta altura do ano e começamos a ouvir: 

Ambrósio, apetecia-me algo!

Sem dúvida que estes são daqueles bombons que aquecem o estômago 

e a alma. Mas para equilibrar um pouco uma época em que geralmente 

se ingerem calorias a mais (bastantes), podemos optar por fazer uma 

versão menos calórica destes bombons. Vamos a isso!

Ingredientes:

16 tâmaras descaroçadas

4 colheres de chá de cacau puro

12 metades de noz

80 avelãs torradas  (cerca de 180g a 200g; podem ser cruas e levam-se ao forno durante 

10 minutos a 180ºC, retirando a pele depois)

8 quadrados de chocolate de culinária

Modo de preparação:

Demolhar as tâmaras em água alcalina ionizada pH 9.0 a ferver durante 20 minutos. 

Triturar num processador de alimentos.

Triturar as nozes juntamente com 30 avelãs, juntar as tâmaras trituradas e o cacau. Misturar bem.  
Triturar ligeiramente 20 avelãs e juntar ao preparado anterior, envolvendo bem.

Formar pequenas bolinhas, colocando uma avelã no meio.

Derreter o chocolate com um pouco de leite se for necessário. Colocar o chocolate num prato 
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ÁGUA ALCALINA IONIZADA
Muitas pessoas fazem esta pergunta, o que é a água alcalina ionizada?

Ionização significa que um electrão foi alterado (ou retirado ou acrescentado) num mineral. Na água ionizada 

de facto nós não estamos a ionizar a água em si, estamos a ionizar os minerais da água. O processo de ioniza-

ção da água também cria um poderoso efeito antioxidante.

A água é sinónimo de limpeza, cura, purificação, emoções. Precisamos de banhar o nosso corpo 

interiormente com uma água de qualidade com um pH de 9 5 para alcalinizar o nosso corpo tão fustigado 

pela acidez da má alimentação, álcool, tabaco, medicamentos, poluição e pela acidez dos nossos 

pensamentos e emoções negativas.

ÁGUA PURA ALCALINA
Melhora o sistema imunitário, neutraliza radicais livres, hidrata, desintoxica.

ANTIOXIDANTE
Consegue combater as espécies reactivas de oxigénio que danificam o ADN e os tecidos.

COM ENERGIA
Sinta-se mais hidratado com maior endurance, melhor capacidade de recuperação e mais energia.

ANTIBACTERIANA
Produz água de pH ácido para limpeza, hidratação da pele, e limpeza antibacteriana em sua casa.

Vai tudo ficar bem
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AS VÁRIAS APLICAÇÕES DA ÁGUA ALCALINA IONIZADA ANTIOXIDANTE E ÁGUA C DA

hidratação da pele, e limpeza antibacteriana em sua casa.

- Elimina pesticidas e agrotóxicos nas frutas, verduras e legumes.
- Energiza todos os alimentos mergulhados nesta água.
- Dá mais sabor, revitaliza e enriquece os alimentos através da 
absorção dos iões negativos que se transferem da água para 
os alimentos.

-  Para beber diariamente (a partir da 3ª semana da iniciação).
-  Melhora a sua saúde e bem-estar em geral.
- Mantém o nível de energia durante todo o dia.
-  Neutraliza a acidez no corpo e hidrata em profundidade.

-  Para cozinhar alimentos.
-  Para fazer chás e sumos.
-  Para beber diariamente (a partir da 2ª semana da iniciação).

-  Para consumo inicial a partir dos 4 anos.
-  Para beber diariamente (a partir da 1ª semana da iniciação).
-  Inicia uma prevenção sólida e saudável para as crianças.

-  Para tomar medicamentos.
-  Para beber diariamente (crianças até aos 4 anos e grávidas).
-  Para fazer as papas e leite dos bebés.

- Rejuvenesce e revitaliza a pele.

-  Desinfectante, esterilizante e antibacteriano.
-  Limpeza e desinfecção de casas de banhos e cozinhas.
-  Substituí com sucesso grande parte dos produtos de 
limpeza, químicos e agressivos, utilizados em casa.
-  Limpeza e eliminação de odores dos animais domésticos.

Água Alcalina
Água Ácida

Água Purificada

pH 10.8 Elimina pesticidas da fruta e vegetais.
Exemplos de alimentos alcalinos

Exemplos de alimentos ácidos

PH NEUTRO

pH 8.5 Para a fase inicial de consumo de água alcalina.

pH 9.5 Para beber.

pH 9.0 Para cozinhar.

pH 7.0 Efeito medicinal.

pH 5.5 Lavar e cuidar da pele.

pH 3.5 Limpeza anti-bacteriana.

pH 2.5 Lava e desinfecta.

Uvas Algas Gengibre

Espinafres Cogumelos

Cenouras Castanhas

Chá Maçã

Arroz Cerveja

Grão

Bananas

Alface

Carnes vermelhas

Açucar RefrigerantesFritos           

- Elimina fungos, bactérias e micróbios na pele por ser anti-bacteriano.
- Indicada para várias doenças de pele (psoríase, pele atópica, 
dermatites, manchas, acne e etc ).
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CHANSON PORTUGAL

Av. Gen. Humberto Delgado, 91

Vila Verde

2705-887 Terrugem

Apoio Ao Cliente

808 200 299

www.chansonportugal.com

ISO 9001:2008

Vida - Saúde - Felicidade

Siga-nos...
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