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Viver com simplicidade é viver com menos: menos estresse e destruição ambiental. Também é viver com mais: mais liberdade e criatividade.
Neste livro, Bela Gil apresenta receitas fáceis e rápidas para várias esferas da vida: alimentação e nutrição, autocuidado, saúde e higiene. Divididas em quatro seções – Nutrir, Cuidar, Curar e Limpar –, são opções mais naturais e sustentáveis, mas cujos benefícios vão muito além dos aspectos físicos.

“Bela nos inspira a sermos melhores 
como indivíduos e como sociedade e a 
iniciarmos nossa própria jornada para 
nos transformarmos em protagonistas 
da mudança, através de ações simples, 
essenciais e diárias.” – MARCEL FUKAYAMA, 
diretor-executivo do Sistema B Internacional

Vivemos em um mundo cada vez mais 
complexo, com opções de consumo ca-
da dia mais numerosas. Esse excesso 
sobrecarrega nosso corpo, nossa men-
te e o planeta. Algo dentro de nós pede 
calma e simplicidade. 

Mas será  possível resgatar um jeito 
mais simples de viver? Como fazer isso 
no dia a dia?

Este livro reúne 40 receitas para ins-
pirar você a dar o primeiro passo para 
simpli� car  sua vida, melhorar sua saúde 
e cuidar do planeta. Você vai aprender, 
por exemplo, a preparar um repelente 
de insetos caseiro, uma máscara para 
cabelo que também é comestível (e in-
clusive deliciosa), um spray excelente 
para limpeza da cozinha, uma granola 
de frigideira irresistível, tudo isso de 
forma simples e rápida, com compo-
nentes naturais e fáceis de encontrar.

O resgate de práticas ancestrais, co-
mo o uso de ervas, aromas e ingredien-
tes que podem ser aplicados de várias 
formas, traz conexão e alegria. As recei-
tas são variadas e adaptáveis, e no � nal 
de cada seção você encontrará uma lista 
de itens básicos para facilitar sua vida.

A ideia é despertar a criatividade, 
trazendo cada vez mais saúde e bem-
-estar para você e para a sociedade.
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BELA GIL é chef de cozinha natural e 
apresentadora dos programas Bela Cozi-
nha, Vida Mais Bela e Refazenda com Bela 
Gil, do canal GNT. Formou-se em Nu-
trição e Ciência Alimentar na Hunter 
College, fez o curso de chef pelo Natural 
Gourmet Institute e é mestre em Ciên-
cias Gastronômicas pela Universidade 
de Ciências Gastronômicas , na Itália.

Através de diversos projetos, Bela 
se empenha em mostrar a importância 
da alimentação saudável e da agricultu-
ra sustentável, tanto para nossa saúde 
quanto para o planeta. Ministra aulas 
de culinária e dá palestras por todo o 
país. É autora dos livros Bela materni-
dade (Editora Sextante), Bela cozinha, 
Bela cozinha 2, Bela cozinha: ingredientes 
do Brasil e Bela cozinha: da raiz à � or. 

Filha de Flora e Gilberto Gil, é ca-
sada com João Paulo Demasi e mãe de 
Flor e Nino. Mora com a família em 
São Paulo.

Compartilhe a sua opinião sobre este livro nas  redes 
sociais usando a hashtag: #SimplesmenteBela

 @belagil
 /belagilofi cial
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