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Novamente eu venho te pedir atenção total a todas 
as instruções que você vai receber a partir de 
agora.

Olá. Espero que essa segunda aula tenha 
transformado sua visão sobre a fermentação 
natural.

Não esquece do nosso compromisso, ok? Vamos 
juntos transformar a sua alimentação e a sua 
qualidade de vida. Conte comigo 100% pra isso.

O método que te mostre realmente é adaptado à 
sua rotina, sem segredinhos.

Basta cuidar do seu fermento natural com o mesmo 
comprometimento que você teve pra chegar até 
aqui.Mas já chega de esperar, né? Vamos fazer 
juntos seu maravilhoso pão de fermentação 
natural!

Mesmo que você nunca tenha feito pão antes, com o 
método Levain você vai acertar esse pão de 
primeira.

A partir de hoje, você pode ter fermento natural pra 
sempre na sua casa, sem exageros.

DE FERMENTAÇÃO NATURAL



Não se preocupe se você ainda não tem seu 
fermento natural ou os ingredientes, tá bom? Vem 
assistir a Aula 3 da nossa do nosso evento Do Zero 
ao Pão Perfeito, anota TUDO que te garanto que vai 
valer a pena.

PARA FAZER O SEU PAO DE FERMENTAÇÃO 
NATURAL, VOCÊ VAI PRECISAR DE:
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500g de farinha de trigo branca tipo 1

320g de água

160g fermento natural

10g de sal

30g azeite

Sal grosso

Alecrim

Tomate cereja



Não tem segredo nem enrolação. A partir de 
amanhã, fazer pão vai virar uma terapia pra 
você!Com tudo que você viu nas aulas 1 e 2 (espero 
que tenha assistido, se não viu, vai lá agora 
assistir), você já tá mais do que na hora de fazer e 
acertar de primeira seu pão de fermentação 
natural.

Parabéns pelo comprometimento e por chegar até 
aqui!

Pois é, é só isso que você vai precisar pra fazer um 
pão saudável e saboroso.

Esse é o guia denitivo pra fazer seu pão saudável 
com fermento natural e, a partir de hoje, nunca 
mais precisar comer qualquer pão que faz mal.

Te vejo na Aula 3. Um grande abraço,
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