


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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PIMOR LACHIM
BEBIDAS CIGANAS

OS PODERES DAS BEBIDAS MÁGICAS 
As receitas mágicas são uma forma de gastronomia em que se fazem uso das energias 

e propriedades contidas nos mais diversos ingredientes e alimentos, com a finalidade de 
as aplicar a um fim determinado.  

Os poderes dessas bebidas podem ser utilizados para os mais diversos fins, dependen-
do da intenção da pessoa que as prepara.  

Algumas das bebidas mais conhecidas são as Bebidas do Amor, a Poção da Fortuna 
e a Poção da Saúde. Elas podem ser preparadas com os mais diversos ingredientes, desde 
frutas e ervas até com objetos mágicos. O importante é saber utilizar os poderes contidos 
nas bebidas para obter os resultados desejados. 

A cozinha é um lugar e reúne os diversos elementos. A culinária pode fazer uso dos 
mais diversos ingredientes, que podem ser utilizados em proveito próprio, com as mais 
diversas finalidades.  

A gastronomia mágica, são parte integrante das práticas de Magia, assim como de 
magia natural. 
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A HISTÓRIA DAS POÇÕES 

A história das poções é longa e misteriosa. Elas são mencionadas pela primeira vez 
na era pré-histórica, onde se acreditava que eram preparadas com magia. Naquela época, 
a magia era manipulada apenas por bruxas, que tentavam se apoderar do conhecimento 
mágico da época.  

Com o passar dos séculos, a magia foi se perdendo e as poções foram esquecidas. Até 
que a arte da Magia ressurgiu e hoje todos desejam conhecer os segredos das Poções. 

Os bruxos mais antigos e experientes passaram seus conhecimentos para as novas ge-
rações, que utilizaram essas informações para criar novas poções e tornar-se cada vez mais 
poderosos.  

Assim, surgiu um novo tipo de magia: a magia das poções. Os grandes revolucionários 
da época foram os primeiros a dominar esse tipo de magia e usá-la para o bem da socie-
dade bruxa. 
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INGREDIENTES : 

1 lata de leite condensado 

1 medida (da lata do leite condensado) de whisky 

1 colher de  chá de café solúvel 

1 colher de chá de chocolate em pó (não pode ser achocolatado) 

PREPARAÇÃO: 

Colocar todos os ingredientes no liquidificador, e bater bem. 

 

Licor de Chocolate (Noivinha Assanhada) 
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INGREDIENTES  

Cascas de 6 tangerinas (escolha frutas com as cascas bem bonitas)  

2 xícaras (chá) de álcool para bebida ( cereal ) 

2 xícaras (chá) de água 

2 xícaras (chá) de açúcar  

MODO DE PREPARO 

Ponha as cascas de tangerinas de molho no álcool para macerar durante 5 dias, usando 
uma vasilha de louça. 

Misture a água e o açúcar numa panela. Leve ao fogo e faça uma calda rala. Junte a 
mistura de tangerina e passe tudo por um pano fino. Em seguida, filtre usando um filtro de 
papel forrado com uma porção de algodão. Guarde por 10  dias antes de utilizar. 

Licor de tangerina (amansa Sogra)  
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INGREDIENTES: 

1 lata de leite condensado 

a mesma medida de açúcar (usar a lata) 

a mesma medida de aguardente 

a mesma medida de água 

4 colheres (sopa) de café solúvel 

1 colher de baunilha 

MODO DE PREPARO: 

Aqueça a água, e nela, dissolva o café solúvel. Coloque o líquido no copo de liquidifica-
dor, junte os outros ingredientes e bata por cerca de 2 minutos, coloque em uma licoreira e 
leve à geladeira. Sirva bem gelado. 

Licor de Café (Tira Cueca) 
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INGREDIENTES

10 morangos 

1 litro de vinho tinto suave 

1 medida de groselha 

 MODO DE PREPARO 

Junte todos os ingredientes no liquidificador e bata, prove o sabor e veja se o doce está 
de acordo com o seu gosto.  

Licor para falar a Verdade (Liberte) 
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