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UMA MENTE ORGANIZADA EM
UMA CASA ORGANIZADA TRAZ
VOCÊ MAIS PERTO DOS SEUS

SONHOSLIMPEZA
Primavera



LIMPEZA
Primavera
A primavera chegou! E na Bélgica (de onde eu
sou) isso quer dizer que está na hora de dar
uma boa limpeza em cada quarto na casa!

A Limpeza Primavera é a primeira etapa para
a sua casa aconchegante e sustentável.

 
Com menos ingredientes tóxicos, com zero

bagunça e uma rotina prática para manter a
sua casa limpa, quero criar mais tempo para
você relaxar, para passar tempo com a sua

família ou para focar na sua carreira. 

Seguindo o calendário, a ideia é que você
tenha uma casa limpinha de novo e um monte
de dicas boas para facilitar a limpeza no dia a

dia.
 

Todo sábado no seu calendário vai ver um link
para um quarto específico. É só clicar no link

para ver tudo que precisa saber!

Boa sorte! E entre em contato se tiver uma
dúvida :)
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Sabia disso?

de lixo é gerado
por dia por

pessoa

1kg

do que a maioria
do peso é lixo

orgânico

e quando lixo orgânico for para
o aterro, ele não recebe

oxigênio.
Isso quer dizer que o processo

de compostagem é anaeróbico e
que começa a produzir metano.
Um gas de estufa muito mais
potente do que CO2. Então é

importante evitar isso!
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FLORESÇA
POR ONDE FLOR

Uma casa confortável e sustentável

Verifique uma vez por semana
o que ainda tem na geladeira.
Jogue fora tudo que já passou

a sua data de validade e
coloque na frente tudo que está

chegando perto à data. Você
vai manter a sua geladeira

mais limpa e vai criar menos
lixo orgânico!

O seu novo hábito
sustentável

Verifique
a geladeira

10'
Aloque esse novo hábito em

um dia que faz sentido para

você. Não deve gastar mais

que 10'

Limpeza de
quarto

Limpeza
da cozinha

Uma
lavanderia
sustentável

Limpeza do
banheiro

Verifique
a geladeira

Verifique
a geladeira

Verifique
a geladeira

https://pecoh.com.br/quarto-sustentavel-aconchegante/
https://pecoh.com.br/uma-cozinha-lixo-zero-sustentavel/
https://pecoh.com.br/como-lavar-roupas-de-forma-sustentavel-lixo-zero/
https://pecoh.com.br/sustentabilidade-no-banheiro
https://pecoh.com.br/quarto-sustentavel-aconchegante/
https://pecoh.com.br/uma-cozinha-lixo-zero-sustentavel/
https://pecoh.com.br/uma-cozinha-lixo-zero-sustentavel/
https://pecoh.com.br/como-lavar-roupas-de-forma-sustentavel-lixo-zero/
https://pecoh.com.br/sustentabilidade-no-banheiro


Frutas
abacaxi

acerola

banana-nanica

banana-prata

caju

manga

coco-verde

jabuticaba

laranja-pera

lima

maçã

mamão

nêspera

tangerina;

abóbora

abobrinha

alcachofra

aspargos

batata-doce

berinjela

beterraba

cenoura

Legumes
cogumelo

ervilha

fava

inhame

pepino

pimentão

rabanete

tomate
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Verduras
alho-poró

almeirão

brócolis

catalonha

cebolinha

chicória

coentro

couve-flor

erva-doce

espinafre

folha de uva

hortelã

mostarda

orégano;

O que está na estação
(e então requer menos energia, água e transporte)
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Sopa Thai
de brócolis,
coco e
coentro

Ingredientes

1 Cebola

1 Dedo de alho

1 Colher de curry verde

1 Brócolis

400ml Leite de coco

1 litro Água de coco

Sal

Pimenta

Umas folhas de coentro

Modo de Preparo

Refogue a cebola em azeite em uma panela.

Adicione o dedo de alho amassado e o

curry.

Corte o brócolis em pedaços. Pode usar

todas as partes do brócolis (até o tronco) e

adicione à panela.

Tampe a panela e deixe refogar por 15' ou

até os legumes ficarem macios. Adicione sal

e pimenta à gosto.

Adicione o leite de coco e a água de coco e deixe ferver por uma hora

em um fogo baixo. Depois coloque a mistura em um blender até ficar

homógeno. Serve a sopa quente ou fria com umas folhinhas de coentro. 

Uma receita da estação
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Multiuso

Experimente primeiro a versão
de 500ml e se gostar, compre o

de 5L enquanto reutiliza a
garrafa de 500ml. O de 5L sai
mais em conta o que qualquer

multiuso no mercado hoje!
Pode usar para limpar a

geladeira também caso

estiver suja por dentro

https://pecoh.com.br/produto/multiuso-natural-positiva/
https://pecoh.com.br/produto/multiuso-concentrado-natural-5l/


Todo mês você tem a
chance de mandar um kit

para alguém que você acha
que merece.

 
De graça!

 
Clique na foto e nomeie a

sua amiga!

KIT
Primavera

https://pecoh.com.br/mande-um-kit-sustentavel/
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Desconto

FLORESÇA

R$ 5 no site todo no mês de outubro


