7 RECEITAS PARA UMA

Lancheira
Saudável
@AMANUTRICAO

Panqueca de
Banana
@AMANUTRICAO

Ingredientes:
1 banana madura amassada
2 ovos
2 colheres (sopa) de aveia em flocos finos
1 colher (chá) de linhaça moída
Canela em pó a gosto

Misture muito bem todos os ingredientes e coloque
pequenas porções de massa em uma frigideira
antiaderente. Cozinhe em fogo baixo e vire para
dourar os dois lados.
Rendimento: 4 unidades pequenas

Pasta de Amendoim
@AMANUTRICAO

Ingredientes:
500g de amendoim torrado sem casca
3 colheres (sopa) de açúcar mascavo
Coloque o amendoim em um processador de
alimentos e bata até triturar. Repita o
processo várias vezes, até formar uma pasta.
Vá raspando as bordas do processador bata
novamente. Acrescente o açúcar e bata ate
misturar.
Rendimento: cerca de 300g

Requeijão Caseiro
@AMANUTRICAO

Ingredientes:
1 litro de leite tipo A
2 colheres (sopa) de suco de limão
1 1/2 colher (sopa) de manteiga sem sal
1/2 colher (chá) de sal
Deixe a manteiga em temperatura ambiente. Em uma
panela ferva o leite. Deste leite reserve 1/2 xícara
(chá) de sal. Desligue o fogo e acrescente o suco de
limão. Misture delicadamente e aguarde 5 minutos. O
leite deve talhar. Coe o leite talhado em um pano de
prato limpo. Bata o que foi coado com o restante do
leite, a manteiga e o sal. Leve para a geladeira.
Rendimento: 1 pote de requeijão

Crepioca
@AMANUTRICAO

Ingredientes
1 ovo
2 colheres (sopa) de goma de tapioca
Sal e temperos à gosto
Misture bem todos os ingredientes. Coloque
em uma frigideira antiaderente e vire para
dourar dos dois lados.
Rendimento: 1 unidade média

Sushi de Pão
@AMANUTRICAO

Ingredientes:
1 fatia de pão integral sem casca
1 colher (sopa) de requeijão caseiro
Opções de recheio:
1 folha de alface + 1 colher (chá) de cenoura
ralada
ou 1 colher (sopa) de frango ou atum desfiado
ou 1 colher (sopa) de pasta de amendoim
Abra o pão de forma utilizando um rolo de massa
(pressione bem até ficar bem fino). Recheie
conforme sugestões. Enrole e corte em 3 partes.
Rendimento: 3 unidades

Muffin Pizza
@AMANUTRICAO

Ingredientes:
3 ovos
1/2 xícara (chá) de óleo vegetal
2 xícaras (chá) de leite ou água
2 xícaras (chá) de farinha de trigo
2 colheres (sopa) de fermento em pó
1 xícara (chá) de tomate cortado em cubos
1/2 xícara (chá) de queijo mussarela em cubos
Sal e orégano a gosto
Bata no liquidificador os ovos, o leite e o óleo. Misture os
ingredientes secos e vá despejando aos poucos o líquido
batido. Acrescente o tomate e o queijo e tempere com sal
e orégano.
Distribua em forminhas para muffin e asse em forno preaquecido por cerca de 30 min a 180C.
Rendimento: 12 unidades

Cookies de Aveia
@AMANUTRICAO

Ingredientes:
2/3 xícara (chá) de farinha de trigo integral
1 colher (chá) de fermento em pó
1/2 xícara (chá) de aveia em flocos finos
2 colheres (sopa) de manteiga sem sal
4 colheres (sopa) de açúcar mascavo
2 colheres (sopa) de leite
Óleo para untar a forma
Preaqueça o forno a 180C. Misture os ingredientes secos e aos
poucos a manteiga, misturando com a ponta dos dedos até
formar uma farofa grossa. Acrescente o leite e misture. Se
necessário, pode aumentar o leite até dar o ponto da massa.
Abra a massa e corte com cortadores de biscoitos. Leve para
assar em forma untada por cerca de 20 minutos.
Dica: os biscoitos ficam mais crocantes após esfriarem.
Rendimento: 15 unidades
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