


NOSSOS OBJETIVOS:

• Levar o conhecimento da Cultura e Tradição Cigana.

• Oferecer cursos e atendimentos que proporcione a busca 
do conhecimento e autoconhecimento individual e em grupo.

• Nossa meta é atender a necessidade da busca do ser para o 
seu crescimento. Sejam bem-vindos!

FACILITADORA:

Shuvani - Tsara Gitana Carmem Romani Sunacai
Oraculista, escritora, numeróloga e orientadora metafísica.

“É uma honra compartilhar meus conhecimentos para que 
você encontre seu caminho de destino e evolução”.

DIREÇÃO

Rhose de Souza
Shuvanni,
Oraculista &
Escritora
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COZINHA 
CIGANA 

A comida indiana é muito 
conhecida por seus pratos 

coloridos e cheios de sabor. 

Diversas especiarias são usadas 
para incrementar os preparos. 

A masala ou o curry 
são itens bem comuns que são 

compostos por uma 
combinação de temperos. 

Anis, cardamomo, açafrão, 
gengibre, cravo, canela e noz-

moscada são algumas opções 
que entram na cozinha cigana.

COM INFLUÊNCIA INDIANACOM INFLUÊNCIA INDIANA
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PÃO INDIANO
Farinha de trigo integral, água e sal são os 

únicos ingredientes usados nessa receita. Eles 
são misturados com as mãos mesmo. Quando 
a massa estiver homogênea, é hora de sovar um 
pouquinho, esticar e levar a uma frigideira para 
fritar. Depois, é preciso colocar o pão direto no 
fogo. Em poucos minutos, você obtém um pão 
quentinho.

ARROZ INDIANO
Essa receita é feita com arroz basmati, 

cebola, alho, salsinha, cravo, canela em pó, 
amendoim sem casca, uva passa, cenoura, pi-
mentão verde, masala ou curry, azeite e sal. O 
modo de preparo é bem parecido com o do 
arroz tradicional, a grande diferença fica por 
conta dos temperos usados.

CHAI LATTE
Essa é uma receita de chá bem temperadi-

nho servido com leite vegetal. Isso faz com que 
essa bebida possa ser consumida tanto por in-
tolerantes e alérgicos à lactose, quanto veganos.

Então anote aí os ingredientes: chá preto, 
canela, cravo, pimenta-do-reino, cardamomo, 
água, noz-moscada, gengibre, leite vegetal e 
açúcar ou adoçante.
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MASALA CHAI 
GELADO

Para ajudar a mandar o calor embora, essa 
bebida cai muito bem. O chá preto é incre-
mentado com cardamomo, pimenta-do-reino, 
cravo, anis-estrelado, canela, gengibre, rodelas 
de laranja, gelo, hortelã e, opcionalmente, leite 

vegetal. O resultado é um chazinho bem aromatizado e refrescante.

LASSI DE MANGA
Tem gente que fala que misturar leite e man-

ga faz mal, mas isso é só um mito. Essa é uma 
bebida feita no liquidificador com manga, leite 
de amêndoas, gengibre, cardamomo e melado 
ou mel. Essa é uma opção de bebida nutritiva e 
bem gostosa para o seu dia.

BOLO INDIANO
Já ouviu falar do bolo indiano? Ele não leva 

farinha de trigo, mas sim a de rosca. A massa 
ainda conta com uma pitada de canela para dar 
aquele toque aromático. Para o recheio e a co-
bertura, é feito um creme com leite condensado, 
gemas, manteiga e leite. O ponto é de brigadeiro 
mole.
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GULAB JAMUN
E que tal fazer um docinho indiano? Esse 

é um bolinho de leite fritos e mergulhados em 
uma calda de açúcar, limão e cardamomo. A 
massa é feita com leite em pó, manteiga der-
retida, bicarbonato de sódio, farinha de trigo e 
leite. A aparência lembra um bolinho de chuva, 
mas o sabor é completamente diferente. 

DOCE INDIANO 
DE CENOURA

Esse outro doce indiano usa como base a ce-
noura. A versão original é servida quente e em 
uma travessa, ele ganha o formato de um doci-
nho de festa. Além do legume, só é preciso ter 
em mãos leite, açúcar, manteiga ghee, sementes 

de cardamomo e castanha-de-caju. Esse último ingrediente é usado na hora de enrolar.  

Há várias opções de pratos indianos que podem 
ser feitos tranquilamente na nossa cozinha para você 

que gosta de um tempero exótico. Experimente!
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