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Boletim bibliographico da Biblioteca
Nacional do Rio de Janeiro
Os níveis ácido e alcalino são indicados no seu corpo
através de escalas de PH. Os níveis alcalinos em seu
sangue devem ser mantidos de preferência entre os
limites de PH de 7,35 a 7,45. Nos limites de 7,35 de
PH, seu corpo se encontra altamente ácido e
propenso a uma variedade de doenças. O consumo de
alimentos altamente ácidos extrai minerais como
cálcio, magnésio, potássio e sódio dos depósitos
ósseos, mediante a regulação dos níveis de ácido. Um
dos melhores livros que você encontrará na amazon.
Uma grande saúde começa com o conhecimento, e
este livro ajudará a reduzir os níveis de ácido e
também ajudará qualquer pessoa em sua jornada de
perda de peso.

Desenvolvimiento do Programa de
Finanças
O Verdadeiro grande livro de s. Cypriano
Veja
Este livro traz 365 receitas de drinques, organizadas
de acordo com a bebida de base - gim, rum, vodca,
tequila, brandy, uísque, licor, champanhe ou
espumante, além de opções não alcoólicas. Inclui
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dicas de bebidas, equipamentos, copos e técnicas.

O Grande Amor da Minha Vida
Este livro traz 365 receitas de molhos, entre relishes,
temperos, pastas e caldas. Inclui opções salgadas e
doces, quentes e frias, dos básicos e tradicionais,
como molho de salsa e molho béchamel, aos mais
sofisticados, como molho agridoce com gengibre ou
calda de caramelo e avelãs.

Grande livro de receitas, O
O Grande Livro de Receitas apresenta diversas
receitas para todas as ocasiões e paladares, como
sopas, entradas, pratos vegetarianos, doces, receitas
para churrascos, conservas e muito mais!Este livro
também explica as noções de medida, métodos de
cozimento e tipos de utensílios. Contém uma seção
com dicas sobre como montar sua dispensa, assim
como informações sobre temperos e ervas,
mostrando as melhores combinações.

O Grande Livro de Canais de Vendas
Uma viagem por lembranças e receitas com sabor de
infância. Uns copos ficam cheios, outros em vão vazios. Na vida, assim como nas receitas de bolo, não
se pode ter tudo. É o que Heloisa Seixas ouvia de sua
mãe quando era pequena, enquanto tentava se meter
na cozinha, lugar sempre proibido para as crianças.
Muitas décadas depois, esse ditado voltou à
lembrança da escritora quando ela começou a
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remexer em gavetas e encontrou velhos livros de
receitas, que pertenceram não só à sua mãe, mas a
várias mulheres da família. Entendeu, então, que
essas receitas lhe contavam histórias. Ao juntar esses
fragmentos do passado, Heloisa faz com que nós,
leitores, revisitemos o legado da nossa própria
família, deixando-nos levar pelas boas lembranças,
pelos cheiros e gostos da nossa infância.

Grande Livro Da Cozinha Italiana, O
O grande livro da gastrectomia vertical:
saiba tudo para perder peso e viver bem
após a cirurgia
Publicação completa sobre o universo de canais de
vendas e distribuição e venda de valor agregado.
Saiba como atrair, desenvolver e reter pessoas e
empresas para ofertarem e comercializarem seus
produtos, serviços e soluções proporcionando uma
excelente jornada do cliente com a sua marca.
Multiplique sua força de vendas ampliando sua
carteira de clientes e cobertura geográfica,
independente de seu mercado de atuação,
corporativo, varejo ou governo, bem como do porte
de seu negócio. Saiba como elaborar sua proposta de
valor para revendedores e distribuidores por meio de
um programa estruturado de canais. Como canal de
vendas, potencialize seus resultados por meio de
alianças duradouras com fabricantes e distribuidores.
Pedro Luiz Roccato é autor de oito livros sobre os
temas vendas de valor agregado (série Venda+Valor)
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e canais de vendas e distribuição, publicados no
Brasil, Estados Unidos, Canadá e México.

Boletim bibliográfico da Biblioteca
Nacional
Revista do livro
'O grande livro de receitas de Claudia' traz 3.149
receitas testadas e aprovadas pela cozinha de
Claudia, com 25 capítulos divididos por cores, 568
fotos e um tema inédito em livros de receitas 'Comidinhas para bebê', além de um capítulo
exclusivo sobre ceias de Natal. O volume apresenta
três tipos de índices - Glossário de Ingredientes,
Glossário de Termos Culinários e Tabela de Medidas.

Boletim bibliográfico
Livro de receitas deliciosas com maçã, a Edição
traduzida para português, é o primeiro livro de
receitas a ser traduzido para a língua portuguesa.
Karen Jean Matsko Hood conseguiu reunir com
sucesso algumas das melhores receitas com esse
fruto tão delicioso e versátil. Este livro de receitas
contêm mais de 240 receitas deliciosas com maçã.
Cada receita traduzida para português possui
instruções fáceis de seguir e ingredientes que já se
encontram pré-feitos. O ingrediente mais importante
são as maçãs, que você pode apanhar por você
mesmo para dar aquele toque fresco à sua receita, ou
então pode comprá-las em alguma frutaria ou
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supermercado. Você nunca mais vai ver as maçãs da
mesma maneira depois de se familirializar com esse
novo livro de receitas, fácil de usar e muito útil.

Livros disponíveis
GRANDE LIVRO DA PALMIRINHA, O
Balanço Definitivo Da Receita E Despeza
Do Estado Do Rio Grande Do Sul No
Exercicio Do 1907
Em mais de 200 receitas cuidadosamente
selecionadas, este livro desvenda os deliciosos
segredos da saborosa e aromática cozinha italiana.
São entradas, acompanhamentos e molhos, as
principais massas, carnes e aves, as irresistíveis
pizzas, conservas e os diversos tipos de doces e
sobremesas. Todas as receitas são explicadas são
explicadas passo a passo, com indicações de
rendimento e preparo de cada uma.

O Grande Livro De Receitas De Claudia
No paraíso da cozinha tudo é possível! Essa conversa
de que a cozinha não é lugar pra criança não está
com nada. E a prova disso é este livro. São 47
deliciosas receitas, para meninas e meninos
maluquinhos, criadas pelo talento e experiência de Fé
Emma Xavier, a Tia Emma. Uma equipe de
maluquinhos, entre 8 e 11 anos, colocou os aventais e
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testou as receitas incluídas neste livro. Todas as
delícias foram realizadas sem problema algum.
Ziraldo e Mig deram o toque de classe: o cenário, o
charme e a maravilhosa simpatia desse personagem
que conquistou o país.

Isto é senhor
Este livro apresenta receitas de pratos elaborados
para os seis primeiros anos de vida dos pequenos, de
sopas e papinhas para os mais novos a opções
elaboradas para os maiores. Traz pratos coloridos
com ingredientes atraentes, cardápios semanais
variados e dicas sobre a alimentação, incluindo
informações sobre intolerâncias e alergias
alimentares mais comuns.

O Grande Livro De Receitas De Claudia
GRANDE LIVRO DE RECEITAS, O MOLHOS
Este livro mostra ao diabético que é possível seguir
um cardápio variado e saboroso sem prejuízos à
saúde. A autora ensina mais de noventa receitas,
inclusive deliciosas sobremesas, dá dicas para
controlar o diabetes e sugestões de cardápios com
1200 calorias diárias. Todas as receitas vêm com uma
análise nutricional e são aprovadas pela ANAD,
Associação Nacional dos Diabéticos.

Uma
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Para homenagear a trajetória desta culinarista,
apresentadora de TV, empreendedora, celebridade e,
antes de tudo, cozinheira de mão cheia, este livro traz
as receitas reunidas em décadas de provação e
trabalho árduo, recompensadas hoje com as
declarações de amor e admiração que Palmirinha
recebe de gente famosa e gente comum, de
celebridades e anônimos e de gente de todas as
idades.

Uns cheios, outros em vão
O grande livro do folclore
Este livro traz mais de 1.500 receitas testadas e
aprovadas pela cozinha experimental de 'Cláudia'. Um
clássico com receitas para todas as ocasiões antepastos e entradas, arroz, aves, batidas, coquetéis
e sucos, bolos, carnes, chocolates, doces caseiros,
docinhos, farinhas e farofas, grãos, legumes, leite e
derivados, macarrão, massas, molhos, ovos, pães e
biscoitos, peixes e frutos do mar, salgadinhos e
sanduíches, sobremesas, sopas, cremes e caldos,
sorvetes e sorbets, tortas e verduras. A obra traz,
ainda, um glossário com termos, técnicas e utensílios
de cozinha.

GRANDE LIVRO DE RECEITAS, O COMIDAS PARA BEBES
O livro apresenta 365 receitas de curries com carnes,
frutos do mar, legumes, além de entradas e
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guarnições. Traz informações sobre como temperar e
servir, com técnicas de preparo de receitas de base.
Também inclui opções picantes, suaves, doces,
salgadas, quentes, frias, tradicionais, entre outras.

GRANDE LIVRO DE RECEITAS, O CURRIES
Serviços Bibliográficos da Livraria
Portugal
Livro de Receitas de Dietas Alcalinas - O
plano de refeições alcalinas para
equilibrar o seu PH
Apple Delights Cookbook, Translated
Portuguese
Nessa edição, separamos 165 receitas deliciosas e
superfáceis de fazer. Já imaginou um paraíso de
sobremesas deliciosas? É exatamente o que você vai
encontrar neste livro. Tudo para você fazer a festa aí
na sua casa ou mesmo para aumentar a renda!
Aprenda a preparar deliciosas receitas de bolos,
tortas, cupcakes, trufas e muito mais! Ah! Não
poderia faltar aquelas dicas poderosas para você
arrasar na hora de fazer essas delícias. Matérias em
destaque: Saiba derreter os chocolates Truques para
decorar cupcakes Deixe seu pão de mel perfeito
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Aprenda a decorar suas trufas Receitas de bolos,
trufas, pão de mel, brownie, cupcake, taça mousse

O GRANDE LIVRO DE DONA ZIZI
'O Grande Livro do Folclore' brasileiro é resultado de
um trabalho de pesquisa, colhido durante anos por
um dos maiores folcloristas do Brasil- Carlos Felipe
Horta- filósofo, sociólogo, jornalista, seresteiro,
professor da Pontifícia Universidade Católica de Minas
Gerais. Na hora de fazer a pesquisa, professores, pais
e alunos vão encontrar neste único volume,
ricamente ilustrado, tudo de que precisam saber
sobre as diversas formas de manifestações folclóricas
do povo brasileiro - festas, danças, canções, lendas,
mitos, costumes, vestuário, linguagem, culinária,
divididos de acordo com as regiões do País.

Grande Livro de Receitas, O
GRANDE LIVRO DE RECEITAS, O COQUETEIS
Receitas para diabéticos
Informativo bibliográfico
Entre livros
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Neste guia prático e completo, o leitor descobre as
delícias da cozinha em microondas e da cozinha
vegetariana, e ainda encontra dicas de pratos para
dias especiais. Neste livro você encontra as melhores
receitas de doces e salgados , testados na cozinha
experimental da Nestlé além de técnicas para bem
cozinhar, regras básicas de etiqueta para reuniões
sociais, dicas de conservação da comida, técnicas de
congelamento, avaliação de peso e tabela de calorias,
sugestões para decoração da casa e vários tipos de
regime. Receitas especiais para festas juninas e natal,
pratos típicos brasileiros, brindes e muito mais.

Livros de Portugal
Neste livro estão reunidas mais de 600 receitas
fabulosas e fáceis de fazer, desde entradas, aperitivos
e massas a sobremesas, molhos e conservas. Cada
receita recebe uma classificação de nível de
dificuldade, e a maioria delas é de nível fácil ou
médio. Ilustrado com mais de 800 fotografias
coloridas, 'O grande livro de receitas' inclui clássicos
internacionais como trenette ao pesto, crepes
Suzette, guacamole, frango satay, carne de porco
agridoce, homus, falafel, apfelstrudel e tiramisu. Mas
também contém alguns pratos menos conhecidos
como favas com pecorino e sorvete de parmesão,
além de novas leituras de receitas antigas, entre elas
lingüiças caseiras com purê de batatas e bolo de
chocolate e avelãs.

O Grande Livro Das Receitas Ed. 1
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GRANDE LIVRO DOS COCKTAILS
O grande livro do congelamento
Tatiana vive com a família em Leninegrado. A Rússia
foi flagelada pela revolução, mas a cidade mais
cosmopolita do país guarda ainda memórias do
glamour do passado. Bela e vibrante, Tatiana não
deixa que o dramatismo que a rodeia a impeça de
sonhar com um futuro melhor. Mas este será o pior e
o melhor dia da sua vida. O dia fatídico em que Hitler
invade a Rússia. O dia assombroso em que conhece
aquele que será o seu grande e único amor. Quando
Tatiana e Alexander se cruzam na rua, a atração é
imediata. Ambos sabem que as suas vidas nunca
mais serão as mesmas. Ingénua e inexperiente,
Tatiana aprende com o jovem soldado os prazeres da
paixão e da sensualidade. Atormentado pela guerra e
pela incerteza quanto ao futuro, Alexander descobre a
doçura dos afetos. E, enquanto as bombas caem
sobre Leninegrado, eles vivem um amor que sabem
ser eterno mas impossível. É um amor que pode
destruir a família de Tatiana. Um amor que pode
significar a morte de todos os que os rodeiam.
Ameaçados pela implacável máquina de guerra nazi e
pelo desumano regime soviético, Tatiana e Alexander
são arremessados para o vórtice da História, naquele
que será o ponto de viragem do século XX e que
moldará o mundo moderno.

Istoé senhor
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O Livro de Receitas do Menino
Maluquinho
A gastrectomia vertical pode ser sua solução para
emagrecer após anos de lutas contra a obesidade.
Milhares de pacientes conseguiram perder peso
permanentemente após a cirurgia. Tomar as decisões
certas pode ajudar você a aproveitar ao máx imo essa
experiência de mudança de vida. “O grande livro da
gastrectomia vertical: saiba tudo para perder peso e
viver bem após a cirurgia” tem as informações e dicas
que você precisa para aproveitar ao máximo essa
chance de vencer a obesidade para sempre. Como a
gastrectomia vertical funciona? A gastrectomia
vertical é minha melhor opção? Quem será meu
cirurgião? Como será minha dieta? Como eu posso
reduzir as complicações e os efeitos colaterais? Este
livro indispensável responde a essas e a outras
perguntas de maneira direta e completa. Os autores,
um paciente bem-sucedido de cirurgia bariátrica e
uma nutricionista especialista em perda de peso,
falam com aqueles que estão considerando uma
cirurgia para perda de peso, com pacientes atuais da
gastrectomia vertical e com as pessoas que apoiam
esses pacientes. Aprenda sobre: •A perda de peso
esperada após a gastrectomia vertical (GV) •Como
escolher um cirurgião e pagar pela cirurgia •Como se
preparar para a cirurgia e se recuperar com
segurança •Como evitar erros que podem atrasar sua
perda de peso e prejudicar sua saúde •A dieta da GV
para perda de peso: o que, quando e quanto comer
•Benefícios para sua saúde e os riscos da
gastrectomia •Como aproveitar a vida ao máximo
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como um paciente da gastrectomia Este guia
completo fala sobre toda a jornada da GV. Não perca
as informações fundamentais que podem ajudar você
a emagrecer da forma que você quer e merece!

Primavera dos Livros
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