
Curso Culinária Essencial
ALIMENTAÇÃO CONSCIENTE E  NATURAL

8 A 11 DE ABRIL 2021
CASA DOS SONHOS - MAÇÃO

com
Daniela
Ricardo

5 aulas
aprenda o essencial

da cozinha
consciente e natural

em regime
residencial



DESCUBRA OS SABORES DA ALIMENTAÇÃO CONSCIENTE E  NATURAL

O que comemos, seja por que via for (física,
mental, emocional ou espiritual) influencia a
nossa saúde e bem-estar. 

Existem muitas dúvidas de como fazer  uma
alimentação correcta,  sem falta de nutrientes e
simultaneamente saborosa. Existe também a
ideia de que falta tempo e alternativas que
permitam cozinhar e comer de forma equilibrada
sem tirar prazer sensorial.

Este curso de culinária essencial, em regime
residencial,  pretende desconstruir mitos,
ensinar o que é básico ter no prato  e ajudar os
seus participantes a descobrirem que a cozinha
saudável é muito mais fácil e exequível do que se
imagina!

Neste curso com 5 aulas, aprenderão a cozinhar
menus variados, com ingredientes biológicos,
conscientes e naturais. Aprenderão a escolher os
melhores ingredientes, como fazer as suas
compras, os métodos culinários mais benéficos,
quais as melhores gorduras, quais as alternativas
proteicas de origem vegetal e como as usar,
diferentes tipos de cereal integral, como fazer
sobremesas deliciosas sem lácteos, sem ovos e
sem açúcar de cana.

Esta é um curso residencial, em ambiente de
aldeia, na nossa renovada cozinha de formação,
onde poderás colocar as mãos na massa,
enquanto aprendes.

Curso Culinária Essencial



 

A curiosidade e o espírito de aprender e ter uma nova experiência estão sempre presentes.

O medo fica sempre fora da cozinha.   

  Descascar, cortar e picar podem ser uma grande terapia. 

Tocar, cheirar e provar todos os ingredientes é a melhor forma de os conhecer.  

Investir numa boa sertã, numa boa panela, numa boa faca fará de todos nós chefs.

Como estamos todos sempre a aprender, um bom descascador pode ser de grande utilidade.  

Enganar-nos muitas vezes, sabendo que são os erros que nos ensinam mais.    

Não gostas, substitui. Não sai bem, tenta de novo. Não tens, inventa. Não deixes é de cozinhar.  

Da improvisação podem sair excelentes receitas. Anota para que não as esqueças.

   Limpa e organiza à medida que vais cozinhando.  

Não existe nenhum segredo de cozinha que valha a pena guardar.

Não contes calorias. Cuida é da qualidade dos teus alimentos. O ideal é que estes sejam biológicos, locais e sazonais.

 O melhor relógio da cozinha é o cheiro. Ao apurar o olfacto saberás sempre se está pronto e no ponto.   

Cozinha sempre com Amor!

Atreve-te a ser diferente!
Vive consciente!

Chef  Daniela Ricardo 

Cozinhar e Comer são
uma forma de Amar!



Programa

O preço do curso inclui alimentação e
alojamento;
    
Inclui as refeições indicadas no programa
(pequeno-almoço, almoço e jantar). Sendo
parte das mesmas confeccionadas nos
momentos formativos.
     
O alojamento é na Casa dos Sonhos, em
quartos duplos.
     
As sessões de formação dos cursos apenas
poderão ser frequentadas pelos próprios
formandos inscritos.
   
Os formandos receberão documentos de
apoio ao curso referentes a cada aula,
disponibilizados pelo formador, como as
receitas dos menus de cada aula de
culinária.

Em caso de desistência, o valor total do curso
é perdido.

Valor do Curso: 360 €

Para inscrições e informações enviar email
para:
info@zenfamily.pt


