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Educadora e Chef de Alimentação Viva 

Massagem Ayurvédica
Facilitadora de Constelações Familiares

A Flor do Sol nasceu em 2015 quando voltei para Portugal depois de 
alguns anos a viver por terras Africanas, Sul Americanas e muitas outras 
viagens. Começou a germinar, cheio de vontade de florescer e mostrar-
se ao mundo.
 
Desde muito cedo que a alimentação vegetariana me fascinou e 
adolescente introduzi-a na minha vida.
A minha paixão pelo crudivorismo e os seus deliciosos sabores tem  
aumentado de dia para dia, assim como a inspiração para criar novas 
receitas.
 
O grande contacto com a Alimentação Viva e todos os seus benefícios 
aconteceu quando vivi no Brasil e tive o prazer de estudar no Projeto 
Terrapia, na Fundação Oswaldo Cruz-FIOCRUZ e Escola Nacional de 
Saúde Pública-ENSP no Rio de Janeiro, Brasil.
 
Frequentei também cursos de Massoterapia Ayurvédica e Naturopatia 
Ayurvédica o que me permite fundir na alimentação viva e vegana os 
saberes e sabores medicinais da nutrição ayurvédica.
 
Adoro viajar, conhecer novos lugares, culturas, pessoas, descobrir 
nessas terras outros sabores e explorá-los na minha cozinha!

Mafalda da Nova Jorge

Breve biografia
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Seja bem-vindo(a) a bordo desta aventura que 
preparei especialmente para si, “Um dia com 
Alimentação Viva!”
Experimente um dia feliz cheio de energia, 
descobrindo novos aromas, cores e sabores.
 
Escolha alimentos frescos, da época, locais e de 
preferência biológicos. Prepare os seus alimentos 
num ambiente harmonioso. Enquanto cozinha e 
quando estiver a comer preste atenção ao seu 
estado de ânimo em geral.
 
Além de ser um dia para nutrir o corpo, com estes 
alimentos cheios de prana (energia vital), é também 
um dia para nutrir a sua alma. Vai ser uma 
experiência muito saudável para o físico e psique, 
neste mundo de stress e pressa em que vivemos.
 
Comece o desjejum com um Sumo de Clorofila, um 
brinde verde à vida, rico em vitaminas, enzimas e 
energia vital.
Aguarde entre 15 a 20 minutos e tome o seu 
pequeno-almoço um delicioso Leite de Amêndoas 
com Especiarias para servir com frutas, rebentos e 
granola.
Para o almoço prepare “Esparguete” de Curgete 
servido com Molho de Tomate.
Ao lanche um snack uma Barrinha Energética para 
adoçar a "larica" e ganhar animo para a continuação 
do dia.
Ao jantar deguste um Creme Aveludado de Abóbora 
com Quinoa Germinada.
 
 

Vamos dar descanso ao nosso organismo, da fadiga 
provocada pelas toxinas provenientes do excesso de 
comida, dos medicamentos, das noites sem dormir, 
do fumo do tabaco, da escolha de alimentos 
desvitalizados (alimentos processados, refinados, 
enlatados, etc.), das bebidas alcoólicas, de uma vida 
sedentária e em contínuo stress...
 
Assim, prepare-se para um dia livre de todos estes 
venenos.
 
Quando escolhemos cuidar de nós, estamos a fazer 
um exercício de vontade e ao mesmo tempo 
damos uma pausa ao nosso corpo.
 
 
Espero que desfrute desta experiência contida 
neste
e-book e que consiga inserir sumos verdes e 
sementes germinadas na sua rotina diária. Estes 
novos hábitos irão enchê-lo de energia e alegria 
permitindo desintoxicar o organismo.
São receitas base, depois pode dar asas à sua 
imaginação e criar novos e deliciosos pratos.
Quando nos nutrimos com uma Alimentação Viva 
e Vegana estamos a contribuir para a preservação 
do nosso ecossistema e do planeta Terra.
 

Bem vindo a esta nova aventura!!

Olá
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A comida sólida requer muitas horas de atividade 
digestiva até os nutrientes ficarem disponíveis para as 
células e tecidos do corpo. As fibras, não tem 
propriamente valor nutritivo, no entanto estimulam os 
movimentos peristálticos do intestino. Assim, ao remover 
as fibras na extração do sumo verde, permite ao sumo ser 
rapidamente digerido e assimilado, às vezes numa 
questão de minutos, com o mínimo de esforço por parte 
do sistema digestivo.
Podemos escolher os vegetais para o nosso sumo 
consoante o órgão que pretendemos estimular e o nosso 
gosto pessoal.
Insira na sua rotina diária Sumo Verde, que lhe vai 
proporcionar alegria e desintoxicação do fígado quando é 
realizado continuamente.
Ao tomar sumo de clorofila* em jejum tem primeiro uma 
função de desintoxicar e segundo de nutrir e revigorar. 
Tomar um sumo verde a meio da manhã ou à tarde tem a 
função primária de nutrir e revigorar e função secundária 
de desintoxicar.
Quando se acrescentam sementes germinadas, está a 
oferecer todas as substâncias que este necessita para se 
regenerar.
* Clorofila é o nome dado ao pigmento verde dos vegetais 
e tem uma composição similar à da hemoglobina que 
contém o pigmento vermelho do sangue.
 

Porquê beber Sumos Verdes?



 

INGREDIENTES
 
2 maçãs*
Folhas verdes
Ervas aromáticas a gosto
1 mão de sementes germinadas
 

PREPARAÇÃO
 
Coloque as maçãs* no liquidificador. Não coloque água, 
basta prensar as maçãs com um pepino ou uma cenoura 
para ajudar a pressionar. Extraia o sumo e passe num 
coador de pano fino. Volte a colocar o sumo no 
liquidificador e acrescente aos poucos as folhas verdes 
como: erva de trigo, couve-galega, couve frisada, 
espinafres, agriões, acelgas, rúcula, alface, ou outras. Junte 
um pouco de ervas aromáticas: hortelã, cidreira, erva-
príncipe, salsa, salva, coentros ou outra que desejar. Estes 
vegetais são ricos em minerais alcalinos, proteínas e 
clorofila.
 
Lembre-se que o objetivo é extrair o sumo verde, portanto 
pode usar qualquer vegetal que tenha no jardim, até 
mesmo  as plantas silvestres (por exemplo: urtigas, dente 
de leão, malvas…). Acrescentar uma mão de sementes 
germinadas e bater tudo no liquidificador. Passe 
novamente no coador de pano para retirar as fibras, pois 
desse modo a clorofila pode ser melhor absorvida.

*a maçã não deve ser substituída por outra 
fruta, pois estas interferem na absorção da 
clorofila. Se quiser pode acrescentar 
legumes.
 
Aconselha-se utilizar uma máquina de 
sumos slowjuicer, para preservar as 
enzimas e vitaminas. Se não tiver esta 
máquina use como sugerimos o 
liquidificador e depois coe o sumo.
 

Sumo Verde

Tchim! Tchim!
Um brinde verde à vida! 6
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Preparação:  10 minutos 
Serve: 1 pessoa
 



Em poucos minutos podemos preparar saudáveis, 
nutritivos e deliciosos leites vegetais, com uma 
ampla variedade de sabores, texturas, aromas e 
cores.
Os leites vegetais podem preparar-se com várias 
sementes como: amêndoas, pinhões, avelãs, 
sésamo, girassol, soja entre outras. Têm nutrientes 
muito ricos, como, proteínas de origem vegetal e 
gorduras insaturadas. Fazem-se com água e se 
desejar com um adoçante natural.

A simplicidade de fazer o seu 
Leite Vegetal em casa.



 

INGREDIENTES
 
1 chávena de amêndoas
(Água para demolhar 8 a 12 horas)
3 chávenas de água mineral
2 tâmaras
½ c. de café de pó de baunilha (opcional)
1 c. de café de canela em pó
Uma pitada de Flor de sal
q.b. Fruta fresca da época
q.b. Germinados
q.b. Granola
 

PREPARAÇÃO
 
Demolhar as amêndoas de 8 a 12 horas em água. 
Pode deixar as amêndoas em água durante a 
noite. Descartar a água e lavar bem as amêndoas.
Bater as amêndoas no liquidificador com água 
mineral. Depois de bem batidas coar com o coador 
de pano fino. Voltar a colocar o leite no 
liquidificador e bater com canela, baunilha, flor de 
sal e tâmaras. Sirva o leite numa taça com 
germinados, fruta da época e granola.
 
O pequeno-almoço está pronto! Bom Apetite!

Leite de Amêndoas e Especiarias com Granola

O rico e irresistível sabor das 
sementes que curam e trazem conforto 
à nossa vida. 8
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Preparação:  5 minutos 
Serve: 2 pessoas
 



A técnica de fatiar em espiral os legumes é uma 
maneira fácil e barata de imitar a sensação de 
massa evitando ingerir tanta farinha refinada e 
glúten.

Substituir as habituais massas de 
farinhas processadas…

É aquela que se baseia numa diversidade de 
alimentos, mas não todos na mesma refeição. 
Quanto mais simples for uma refeição, mais fácil 
será a sua digestão e mais fácil a absorção dos 
seus nutrientes.
O nosso sistema digestivo sofre se numa mesma 
refeição se misturam diferentes alimentos, com 
diferentes composições químicas, tempos e ritmos 
distintos de digestão.
Se durante a mesma refeição os alimentos se 
misturam corretamente, a digestão fica mais leve 
e a pessoa sente-se com mais vitalidade, mais ágil.

Uma alimentação equilibrada....
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INGREDIENTES
 
Para  "esparguete"
2 curgetes cortadas com o espiralizador
Folhas verdes aromáticas como:
coentros, salsa, manjericão ou oregãos
1 fio de azeite extra virgem prensado a frio
1 pitada de flor de sal
 
Para o molho de Tomate
2 tomates médios maduros
½ pimento vermelho
½ alho francês
1 fio de azeite extra virgem prensado a frio
1 pitada de sal marinho
1 pitada de pimenta preta
q.b. rebentos de brócolos
1 mão de sementes de abóbora
 

PREPARAÇÃO
 
Para  "esparguete"
Cortar a curgete no espiralizador e regar com um fio de 
azeite e adicionar uma pitada de flor de sal e reservar..
 
Para o Molho de Tomate
Colocar todos os ingredientes no liquidificador exceto as 
sementes de abóbora e os rebentos de brócolos e triturar 
durante 30 segundos.
 
Para finalizar juntar o molho de tomate com a 
“esparguete” de curgete, adicionar as ervas aromáticas 
com oregãos ou manjericão e polvilhar com sementes de 
abóbora e rebentos de brócolos.

"Esparguete" Viva de Curgete com Molho de Tomate
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Preparação:  15 minutos 
Serve: 2 pessoas
 

"Espirilize" as suas ideias!



Porquê fazer as suas barrinhas energéticas?
Ao fazer as suas barrinhas energéticas em casa pode 
escolher os ingredientes.
Os doces devem representar no máximo 5% da 
alimentação diária. Evite consumir açúcar refinado, pois 
muitos dos alimentos que consome no dia-a-dia já 
contêm açúcar.
Os alimentos doces são calmantes e  saudáveis se 
consumidos com moderação. Use cereais integrais nas 
barrinhas, não apenas pela fibra, mas também porque é 
na casca que se encontra a vitamina B, muito importante 
para o sistema nervoso, que nos protege do stress, 
permite descansar e dormir bem. Os nutrientes do grão 
integral são absorvidos lentamente e consequentemente 
a energia que dele provém é libertada lentamente, o que 
evita picos glicémicos no sangue.
Os açúcares naturais são uma fonte eficiente de hidratos 
de carbono complexos. São uma fonte natural de energia 
e são essenciais para o equilíbrio do processo de 
desintoxicação.
Para adoçar as suas barrinhas pode usar tâmaras, figos, 
passas ou estévia.
Do largo leque de propriedades terapêuticas da estévia 
destacam-se, o seu poder de regular a concentração de 
glicose no sangue (antidiabético).
As tâmaras são um adoçante natural, rico em fibras, 
potássio, cobre, vitaminas (tiamina, roboflavina, niacina, 
ácido fólico), vitamina A, K e são altamente energéticas. 
Pode fazer açúcar de tâmaras, pasta de tâmaras e usar 
nas suas receitas, para substituir o açúcar. 11



PREPARAÇÃO
 
Triturar as nozes e avelãs num processador até ficar em 
pedaços pequenos. Misturá-las numa tigela com o trigo 
sarraceno desidratado,  as sementes de abóbora, os nibs 
de cacau, as passas e a raspa de limão.
 
Para preparar o creme derreta a manteiga de cacau em 
banho-maria. Bater as tâmaras (sem caroço) no 
processador até ficar uma pasta homogénea. 
Misturar todos os ingredientes do creme numa tigela.
Adicionar o creme com a base e envolver bem todos os 
ingredientes.
 
Distribuir este preparado sobre uma forma de vidro 
forrada com papel vegetal e cortar em rectângulos.
Rende 8-16 porções dependendo do tamanho das barras. 
Levar 1 hora ao congelador para solidificar. Conserva-se 4 a 
5 dias no frigorífico.

INGREDIENTES
 
Base:
1 chávena de amêndoas (ou outra oleaginosa 
ao seu gosto)
½ chávena de avelãs
½ chávena de trigo sarraceno desidratado
3 colheres de sopa de sementes de abóbora
2 colheres de sopa de nibs de cacau crú
3 colheres de sopa de passas pretas
1 pitada de canela
Raspa de 1 limão
 
Creme:
30 g de manteiga de cacau
50 g de creme de côco
8 a 12 tâmaras medjool sem caroço (ajustar à 
necessidade de doce)
1 pitada de sal marinho

Barrinha Energética
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Preparação:  20 minutos 
Serve: 8-16 pessoas
 

Uma dentada de energia para 
continuar o dia.



Porquê germinar sementes?
Quando um grão ou uma semente são colocados na 
água, inicia-se o processo de libertação de todas as 
substâncias que irão sustentar e viabilizar a 
germinação, a explosão de informações genéticas 
que permite a perpetuação da espécie.
Iniciam a sua germinação entre 8 a 16 horas depois 
de mergulhadas em água e nesse momento, 
geralmente, atingem a potência nutricional e 
energética máxima. Como os germinados/rebentos 
se consomem no principio da sua fase de 
crescimento, o seu conteúdo nutricional é alto. Para 
além dos nutrientes fitoquímicos, vitaminas, 
minerais e enzimas os aminoácidos presentes são de 
grande importância, uma vez  que são estes os que 
são melhor assimilados pelo Homem. Após este 
período de tempo quando aparece o gérmen, estão 
prontos para ser consumidos. Cada semente tem as 
suas particularidades: o tempo de germinação, o 
tamanho, a textura, a duração da capacidade de 
germinação, a época de colheita, a graciosidade, o 
sabor e o saber.
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PREPARAÇÃO
 
Bata no liquidificador a abóbora, a cebola, o gengibre, o 
sal e as especiarias até ficar um creme homogéneo e 
suave. Acrescente o tomate sem sementes e bata. 
Adicione o leite de coco.
Pode aquecer até 42ºC. Retifique os temperos e está 
pronta!
 
Se desejar pode usar o leite de coco para decorar o prato, 
deite um fio de leite de coco e use um palito para 
desenhar. Polvilhe com sementes de abóbora,  coloque 
uns rebentinho de girassol e bom apetite!

 

INGREDIENTES
 
3 chávenas de abóbora (descascada e cortada)
2 tomates maduros
1 cebola pequena
2 maçãs
2 ½ chávenas de água
q.b. pimenta preta
1 pedaço pequeno de gengibre
1 pitada de sal marinho
¼ chávena de leite de côco
½ Chávena de quinoa germinada ( 2-4h de 
molho em água/ 2-4h no ar)
q.b. sementes de abóbora
q.b. Rebentos de girassol
 

Creme de Abóbora com Quinoa Germinada
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Preparação:  20 minutos 
Serve: 4 pessoas
 

A cor laranja desperta em nós 
alegria e bom humor.
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