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							HEALTHY	SNACK		+		FRUITS	&	VEGGIES	SMOOTHIE						
uma	excelente	alterna@va	para	os	lanches	doces	salgados		

e	bebidas	calóricas	e	pouco	saudáveis.	

	As	crianças	precisam	de	energia	quando	andam	
ocupados.	 A	 maioria	 come	 lanches	 muito	
calóricos	e	pouco	nutri@vos.	“Smart	snacking”	é	
uma	 ó@ma	 maneira	 de	 sa@sfazer	 as	
necessidades	 diárias	 de	 nutrientes	 que	podem	
faltar	nas	refeições.	
	
			
	
	

Pense	 em	 lanches	 como	 refeições	
pequenas	 e	 bem	 equilibradas.	 Resista	 a	
alimentos	 não	 saudáveis	 e	 procure	
receitas	 de	 lanche	 saudáveis	 e	 bebidas	
saudáveis	para	as	crianças.	



Ideias	de	lanches	para	todos	os	grupos	de	alimentos	
Estas	três	regras	irão	ajudá-lo	a	escolher	lanches	mais	saudáveis:	

1Comece	 com	 lanches	 destes	 grupos.	 As	
crianças	 não	 consomem	 produtos	 lácteos	
com	baixo	teor	de	gordura,	vegetais,	frutas	
e	cereais	com	frequência,	por	 isso	comece	

com	estes!	
2Pense	em	lanches	como	mini-refeições	e	
combine	 2	 ou	 mais	 grupos	 de	 alimentos	
para	um	lanche	saudável.	

3Escolha	lanches	com	proteína	a	par3r	do	
leite,	 frutos	 secos,	ovos	ou	 carnes	brancas	
para	 os	 ajudar	 a	 sen3r-se	 sa3sfeitos	 por	
mais	 tempo.	 Adicione	 comidas	 ricas	 em	
carboidratos	como	frutas,	grãos	ou	vegetais	
que	fornecem	energia.		



Ingredientes:	
-500	g	de	aveia	
-200ml	de	leite	(enlatado,	açucarado)		
-1/2		chávena	de	passas	
-1/2	chávena	de	arandos	(cranberries)	secos	
-1/2	chávena	de	amêndoas	picadas	
-1/2	chávena	de	sementes	de	girassol	
-1/2	chávena	de	nozes	picadas	
-1/2	chávena	de	sementes	de	abóbora	
-1	chávena	de	frutos	secos	favoritos	
	
Preparação:	
-Coloque	todos	os	ingredientes	secos	numa	3gela	
e	misture-os.	
-Aqueça	o	leite	e	despeje-o	na	3gela.	
-Misture	gradualmente	os	ingredientes	secos.	
-Espalhe	a	mistura		numa	assadeira	untada	e	alise	
bem	com	a	espátula.	
-Pré-aqueça	o	forno	a	130	graus.	
-Leve	ao	forno	durante	50-60	minutos	e	deixe		
arrefecer	pelo	menos	30	minutos	antes	de	cortar.	

OATMEAL		
&			

DELICACIES		
BARS		



Ingredientes:	
-140	g	de	farinha	integral	
-140	g	de	farinha	
-90	g	de	manteiga	derre3da	
-2	bananas	
-50	g	de	passas	
-120	g	de	açúcar	
-100	ml	de	leite	desnatado	
-3	colheres	de	chá	de	fermento	em	pó	
-2	ovos	
-3	colher	de	sopa	de	sumo	de	laranja	
-1	casca	de	laranja	
	
Preparação:	
-Mergulhe	as	passas	em	sumo	de	laranja		durante	
uma	hora	
-Peneire	os	dois	3pos	de	farinha	e	o	fermento	
para	uma	3gela	grande,	adicione	o	açúcar	e	passas		
-Num	liquidificador,	triture	as	bananas	e	junte	o	
leite	necessário	para	obter	um	volume	de	250	ml	
-Noutra	3gela,	bata	os	ovos,	adicione	a	mistura	
das	bananas,	o	leite,	a	manteiga	derre3da,		o	
sumo		e	a	casca	de	laranja	
-Junte	os	ingredientes	líquidos	com	os	secos	
-Encha	moldes	de	muffins	untados	com	a	massa	
até	cerca	de	3/4	
-Coloque	os	muffins	no		forno	pré-aquecido	
-Leve	os	muffins	a	cozer	a	200°	durante	20	
minutos.	

BUFFINS	



	
	Ingredientes:	
-1	chávena	de	farinha	integral	
-3	colheres	de	sopa	de	mel	
-2	ovos	
-½	chávena	de	passas	
-2	colheres	de	chá	de	leite	desnatado	
-Nozes	a	gosto	
-Coco	a	gosto	
-¼	chávena	de	margarina	
-1	colher	de	chá	de	cacau	
-Canela	a	gosto	
-Uma	pitada	de	sal	
-1	colher	de	chá	de	fermento	em	pó	
	
Preparação:	
-Misture	os	ovos	com	o	mel,	o	leite	e	a	margarina	
-Noutra	3gela	misture	a	farinha	com	o	cacau,	a	
canela,	o	sal	e	o	fermento	em	pó	
-Junte	o	líquido	e	os	ingredientes	secos	
-Adicione	as	passas,	as	nozes	e	o	coco	
-Molde	os	biscoitos	com	a	massa	
-Coza	os		biscoitos	a	180°C		durante	25	minutos	
	

VALE A PENA PROVÁ-LOS!!! 
	
	
	

FHUPPI		
COOKIES	



Ingredientes:	
-A	polpa	de	castanhas	cozidas	e	
descascadas	
-8	tâmaras	
-3	colheres	de	cacau	
-1	colher	de	chá	de	extrato	de	
baunilha	
-1	pitada	de	sal	
-1	colher	de	iogurte	natural	
(opcional)	
	
Preparação:	
-Coloque	todos	os	ingredientes	num	
liquidificador	e	misture	
-Forme	pequenas	bolas	
-Passe	as	bolas	em	sementes	de	chia,	
ou	coco	ralado	ou	pó	de	cacau.	

CHESTNUTS		
TRUFFLES	

	



	
Ingredientes:	
-6	maçãs	médias	
-1	pacote	de	massa	folhada	
-Iogurte	natural	espesso	de	baixo	teor	em	
gordura			
-Algumas	framboesas		
-Um	pouco	de	sumo	de	framboesa	
	
Preparação:	
-Descasque	as	maçãs	finamente	e		re3re	o	
centro.	
-Corte	a	massa	folhada	em	3ras	(cerca	de	2	
cm).	
-Enrole	as	maçãs	com	as	3ras	de	massa.	
-Coloque	as	maçãs	numa	assadeira.	
-Leve	ao	forno	até	a	massa	ficar	dourada.	
-Coloque	cada	maçã	assada	já	fria	num	
prato.	
-Coloque	uma	colher	de	iogurte	ao	lado	da	
maçã.	
-Polvilhe	o	iogurte	com	framboesas	e	
decore	delicadamente	com	um	pouco	de	
sumo	de	framboesa.	

BAKED	APPLE	
IN	

	A	RASPBERRY	
CLOUD	



Ingredientes:	
-2	ovos	
-1	chávena	de	aveia	
-3	colheres	de	chá	de	fermento	em	pó	
-1	½	chávena	de	farinha	
-1	banana	
-1	colher	de	sopa	de	açúcar	
-Um	pouco	de	chocolate	
	
Preparação:	
-Misture	a	aveia	com	o	leite	
-Misture	os	ovos	
-Adicione	o	fermento	em	pó	
-Adicione	a	farinha	
-Esmague	uma	banana	
-Adicione	o	açúcar	
-Misture	tudo	
-Junte	um	pouco	de	chocolate	
-Deite	colheradas	numa	frigideira	quente	
e	deixe	cozer	durante	cerca	de	1	minuto	
-Vire	as	panquecas	
-Sirva	quente	
																														Bom apetite! 

Banana	&	
Chocolate	
Pancakes	



Ingredientes:	
-Um	pacote	de	massa	folhada	pronta	
-Queijo	feta	(1	pacote)	
-Rúcula	(1	pacote)	
-Azeitonas	pretas	(1	frasco)	
-Sementes	de	girassol	ou	de	abóbora	sem	casca	
(1/2	-	1	chávena)	
	
Preparação:	
-Esmague	o	queijo	numa	3gela	com	um	garfo	ou	
colher.	
-Pique	a	rúcula	e	adicione	à	3gela	com	o	queijo.	
-Escorra	 as	 azeitonas	 e	 corte-as	 em	 pedaços	
pequenos,	 em	 seguida,	 adicione	 a	 rúcula	 e	 o	
queijo.	
-Adicione	 as	 sementes	de	 girassol	 numa	3gela	 e	
misture	 gradualmente	 o	 queijo,	 rúcula	 e	
azeitonas.	
-Divida	 a	massa	 suavemente	 em	 8	 partes	 iguais	
(na	forma	de	retângulos)	
-Coloque	o	recheio	preparado	no	centro	de	cada	
retângulo	e	gen3lmente	cole	as	bordas.	
-Coloque	as	tartes		numa	assadeira	untada.	
-Leve	as	tartes		a	cozerem	em	forno	pré-aquecido	
(180	 -	 200°C)	 cerca	 de	 15	 minutos,	 até	 ficarem	
levemente	douradas.	

FETA		
CHEESE		

&		
ARUGULA		

PIES	



	
Ingredientes:	
-6	ovos	
-1	abacate	
-Maionese	/	mostarda/	cebola	
-Sal	/	pimenta	q.b.	
	
Preparação:	
-Coza	os	ovos		
-Pique	o	abacate	
-Corte	a	clara	e	a	amarelo	do	ovo	
-Misture	tudo	e	adicione	mostarda,	
maionese	e	cebola	
-Espalhe	no	pão	e	…	

Bom apetite! 

EGG	CREAM		
WITH		

AVOCADO	



Ingredientes:	
-5	pedaços	de	morango	
-1	maçã	cortada	
-1	banana	cortada	
-Chocolate	escuro	derre3do	
-5	tomates	cherry	pequenos	
-5	bolas	de	mozarela	
-5	rodelas	de	cenoura	
-Algumas	folhas	de	manjericão	
	
Preparação:	
-Coloque,	 por	 ordem,	 os	 ingredientes	
nos	pauzinhos.	
	

Bom apetite! 

BANANALITIOUS			
&	

IDK-STICKS	
	



Ingredientes:	
-Pão	de	cereais	(3po	hamburguer)	
-6	fa3as	de	Andouille	de	Vire	(Charcutaria)	
-1	maçã	
-1/2	Camembert	da	Normandia	(com	leite	de	vaca)	
-1	tomate	
-1	ovo	
-Especiarias	(sal,	pimenta,	endro,	tomilho)	a	gosto	
-1	folha	de	alface	
	
Preparação:	
-Corte	fa3as	finas	de	andouille	de	Vire	
-Descasque	a	maçã	e	corte-a	em	fa3as	
-Abra	o	pão	e	toste-o	ligeiramente	
-Coloque	a	alface	e	as	fa3as	de	maçã	numa	metade	do	
pão,	o	andouille	e	as	fa3as	de	Camembert		
-Coloque	as	fa3as	de	tomate	no	topo	
-Tempere	com	as	especiarias	
-Cubra	 com	a	outra	parte	do	pão	e	adicione	um	ovo	
frito	à	sanduíche	
-Aqueça	 a	 sanduíche	 no	 forno	 durante	 10	 minutos	
(180	graus)	até	que	o	queijo	derreta.	
	
	

NORMAN		
ANDOUILLE		
SANDWICH	



	
Ingredientes:	
	-	1	maçã	média	descascada	
		-1	cenoura	grande	descascada	
		-1	laranja	
	-	Sumo	de	1/2	limão	
		-100	ml	de	água	
		-Pitada	de	gengibre	e	cardamomo	
		-1	colher	de	sopa	de	sementes	de	girassol	ou	
abóbora,	(ligeiramente	torradas	numa			frigideira	
seca),	folhas	de	salsa	para	decorar	
	
Preparação:	
-Corte	cenouras	em	rodelas	pequenas,	corte	uma	
maçã	em	quartos,	re3re	as	sementes.	
-Descasque	uma	laranja	e	corte	em	pedaços	
pequenos.	
-Coloque	todos	os	ingredientes	num	misturador	e	
misture	até	obter	um	cocktail	aveludado.	
Tempere	com	uma	pitada	de	gengibre	e	
cardamomo.	
-Adicione	o	sumo	de	limão	e	água	suficiente	para	
obter	uma	consistência	suave	e	misture	mais	um	
pouco.	
-Decore	o	cocktail	com	as	sementes	e	as	folhas	de	
salsa	antes	de	servir.	

CARROT		
&		

APPLE	
ENERGISER	



Ingredientes:	
-300	ml	de	iogurte	natural	
-2	colheres	de	sopa	de	sementes	de	
sésamo	
-1	maçã	(picada)	
-2	bananas	(picadas)	
-1	punhado	de	espinafres-bebé	frescos	
(cerca	de	80	g)	
	
Preparação:	
-Coloque	as	folhas	de	espinafre,	os	
pedaços	de	banana,	a	maçã	picada	num	
liquidificador.	
-Adicione	as	sementes	de	sésamo	e	o	
iogurte	natural.	
-Misture	os	ingredientes	durante	30	
segundos,	ou	até	ficar	homogéneo.	
-Verta	em	copos,	decore	com	banana	
cortada	e	folhas	de	espinafre.	

GREEN		
BANANA		
BALST	



Ingredientes:	
A	camada	vermelha	(morango):	
-1	chávena	de	morangos	(lavados,	sem	caules)	
Em	vez	de	morangos,	pode	usar	framboesas	ou	
mir3los.	
-1	colher	de	sopa	de	mel	ou	açúcar	mascavo	
-1	colher	de	sopa	de	sumo	de	limão	
A	camada	branca	(banana-abacaxi)	
-1	banana	(descascada)	
-100	g	de	abacaxi	fresco	(descascado,	sem	o	
centro	e	cortado	em	pedaços)/	
Ou	4	fa3as	de	abacaxi	enlatado	
-2	colheres	de	sopa	de	iogurte	natural	
-1	colher	de	sopa	de	sumo	de	limão	
	
Preparação:	
-Misture	separadamente	os	cocktails	branco	e	
vermelho.		
-Sirva	em	copos.		
-Verta,	suavemente,	primeiro	a	parte	branca,	
depois	a	parte	vermelha	suavemente.	
-Decore	com	morangos	fa3ados.	

DOUBLE		
POWER		

STRAWBERRY		
VITAMINS		
BOOSTER	



Ingredientes:	
-400	g	de	iogurte	natural	
-200	g	de	frutos	silvestres	congeladas	
-2	colheres	de	sopa	de	mel	
-0,05	l	de	leite	
	
Preparação:	
-Coloque	as	bagas	e	iogurte		numa	
3gela	
-Adicione	o	mel	e	o	leite	
-Misture	tudo	com	um		misturador	
manual	durante	cerca	de	2	min	
-Sirva	num	copo	

RASPBERRY		
SMOOTHIE	



Ingredientes:	
-2-3	bananas	grandes		
-1/2	limão	inteiro	
-1	chávena	de	leite	desnatado	ou	com	
pouca	gordura		
-1	pouco	de	mel	(opcional)	
-1	colher	de	chá	de	baunilha	
-Muitos	cubos	de	gelo	
	
Preparação:	
-Coloque	todos	os	ingredientes	num	
liquidificador	e	misture	
-Coloque	2	fa3as	de	laranja	e	cacau	
para	decorar	

BANANA-	
VANILLA		
SMOOTHIE	



	

Ingredientes:	
-1	chávena		de	castanhas	(200gr)	
-2	chávenas	de	água	
-1	pitada	de	sal	
-1	banana	ou	maçã	
Preparação:	
-Coloque	as	castanhas	no	recipiente	
do	 liquidificador,	 despeje	 água	 e	
adicione	sal,	em	seguida,	misture.	
-Corte	 a	maçã	em	pequenos	 cubos	
e	 adicione	 à	 mistura	 e	 misture	
novamente	
-Forre	 um	 coador	 com	 um	 pano	 e	
verta	 dentro	 a	 mistura	 e,	 em	
seguida,	esprema	suavemente	todo	
o	leite	da	polpa	de	castanha.	
	

CHESTNUTS		
MILK	
	



Ingredientes:	
-10	laranjas	
-8	toranjas	
-2	limões	
-100ml	de	sumo	de	amoras	
-Açúcar	a	gosto	
-Água	a	gosto	
	
Preparação:	
-Corte	as	laranjas	e	esprema-as	
-Faça	o	mesmo	com		as	toranjas	e	limões	
-Verta	todos	os	sumos	num	frasco	
-Adicione	açúcar	e	água	a	gosto	

OBLUREGA	



Ingredientes:	
-6	alperces	
-6	cenouras	
-4	pêssegos	
-½	melão	
-1	copo	de	leite	
-1	colher	de	chá	de	mel	
-Algum	gelo	
	
Preparação:	

-Coloque	os	ingredientes	num	

liquidificador		

-Misture	até	obter	um	cocktail	

aveludado.	

SUNBATH		
DRINK	



Ingredientes:	
Shot	de	banana:		
-1	banana	
-½	chávena	de	leite	
-1	colher	de	sopa	de	mel	
Shot	de	morango:	
-4	morangos	
-¼	chávena	de	leite	
-1	colher	de	sopa	de	mel	
	
Preparação:	
-Misture	todos	os	ingredientes.	
-Sirva	frio.	
	

NÃO PRECISA DE ÁLCOOL 
PARA SE DIVERTIR !!! 

BANA-	
BERRY	SHOTS	



Ingredientes:	
-2	laranjas	para	o	sumo	
-1	banana	
-30	gr	de	sementes	de	chia	
-1	kiwi	
-1	abacaxi	
	
Preparação:	
-Descasque	uma	banana	e	um	kiwi.	
-Faça	sumo	de	laranja	espremendo	as	
laranjas.	
-Corte	todos	os	frutos	em	pedaços.	
-Coloque	o	kiwi	e	a	banana	no	
liquidificador.	
-Adicione	as	sementes	de	chia	e	os	
pedaços	de	abacaxi.	
-Junte	o	sumo	de	laranja.	
-Liquidifique	todos	os	ingredientes.	
	

APRECIE A SUA BEBIDA 
SAUDÁVEL! 
	

PINABACHIKE	
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