


�ALVE, gAAALVE, TUDO BEM? 
JÁ ATNOU O LEMBRETE DA AULA 2? 

ENTÃO APERTE NO BOTÃO ABAIXO, ATIVE O LEMBRETE E JÁ 

DEIXE SEU LIKE. 

ATIVE O LEMBRETE 

A aula está imperdível! Você vai aprender a fazer seu fermento 
do absoluto zero. Nos vemos mais tarde, e aproveite o material 
que foi feito com muito carinho pra você! 

https://bit.ly/3f4dU4k
https://hi.switchy.io/APe8
https://hi.switchy.io/APe2
https://www.youtube.com/watch?v=UQ8dDbr1Dgs


�lGRlDO PARA NÃO lRRAR 

Eu imagino que você esteja muito empolgado 
pra começar a colocar a mão na massa. Eu 
também não vejo a hora de ver você colocando 
em prática tudo que estou ensinando nessa 
Semana maravilhosa. Mas antes de te passar 
o material da nossa próxima aula, eu preciso te
dar um recado rápido.

O que eu quero que você entenda hoje é que 
pressa e panificação com fermento natural não 
combinam. E por isso não adianta você pular 
direto pra aula em que vou te ensinar a fazer o 
pão. É preciso estar atento aos detalhes, porque 
são esses detalhes que irão fazer você nunca 
mais errar pão. Te fizeram acreditar que o pão 
te fazia mal, quando na verdade a pressa era a 
maior vilã. 
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Você começou a descobrir na aula 1 que a 
fermentação natural sem glúten pode ser 
extremamente simples, se você estiver 
unido do método certo. 

E adivinha? Agora você está mais do que 
pronto para o método certo, Você tem um 
mentor pronto pra pegar na sua mão e te 
mostrar esse universo maravilhoso. 

Agora que você já deu seu primeiro passo, 
você está infinitamente pronto para começar 
a fazer seu fermento sem glúten. 

Abaixo estarão os (poucos) ingredientes 
necessários pra fazer a transformação 
acontecer. 



�ltRlDO PARA NÃO ERRAR 

- UMA FACA -ÁGUA DE QUALIDADE
- UMA COLHER - MEL, MELADO ou AÇÚCAR (OPCIONAL)

- UM POTE DE VIDROcoMTAMPA - 200G DE FARINHA DE ARROZ
- DUAS MAÇÃS -200G DE FARINHA DE GRÃO-DE-BICO

[ PRONTO! 

É por isso que eu bato ta.to na tecla: pra ser 
saudável não precisa de muito. Essa mistura e 
mais alguns passos, que vou revelar na aula 2, 
irão se transformar num maravilhoso fermento 
natural sem glúten. Você não pode perder! 

Sabe aqueles pães sem glútem (e sem graça) 
do mercado? Depois de fazer esse fermento, 
você nunca mais irá comprar. Sabe todos 
aqueles aditivos químicos que a gente nem 
sabe pronunciar o nome? Nunca mais entrarão 
na sua casa e nem no seu organismo. 



Te espero 
naAULA2! 

ATIVE O LEMBRETE 

https://bit.ly/3f4dU4k
https://hi.switchy.io/APe8
https://hi.switchy.io/APe2
https://www.youtube.com/watch?v=UQ8dDbr1Dgs

