


 
Nessa época de pandemia , todos 
estamos nos desdobrando para 
conciliar as atividades escolares com 
atividades de lazer, e canalizar a toda 
essa energia dos pequenos, que estão 
passando mais tempo dentro de casa.

Por isso, nós do Colégio Objetivo, 
criamos este e-book com receitas práticas 
e saudáveis ,  para você fazer junto com 
as crianças e ainda utilizá-las como opção 
de lanche para os intervalos das aulas!

Olá!
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Bebidas
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Ingredientes:
• 1 maracujá 
sem sementes
• ½ manga 
madura
• 500 ml de água

Modo de fazer:
Bata tudo no liquidificador. Não existe 
necessidade de utilizar açúcar para adoçar, 
pois a manga já é bem doce.

Congele o suco pronto em 
garrafinhas de 200ml para sempre 
ter uma opção saudável.DICA

de ouro

Suco de maracujá 
com manga
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Ingredientes:
• 1 limão
• ½ folha de couve
• 200 ml de água ou 
água de coco
• 1 colher de chá de 
açúcar mascavo ou 
demerara

Limonada do hulk

Modo de fazer:
Bata tudo no liquidificador. Deixe bater bem 
para não precisar coar.

Congele o suco pronto em 
garrafinhas de 200ml para sempre 
ter uma opção saudável.DICA

de ouro
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Ingredientes:
• 1 limão
• 200 ml de água ou 
água de coco
• 1 fatia de melancia

Pink 
Limonade

Modo de fazer:
Bata tudo no 
liquidificador. Não 
existe necessidade 
de utilizar açúcar 
para adoçar, pois a 
melancia já é  
bem doce.

Congele o suco pronto em 
garrafinhas de 200ml para sempre 
ter uma opção saudável.DICA

de ouro
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Ingredientes:
• 200 ml de leite semi desnatado (pode usar     
desnatado, leite vegetal ou leite sem lactose)
• 1 banana pequena madura
• 1 colher de chá de cacau em pó

Chocolate 
da força

Modo de fazer:
Bata tudo no liquidificador. Não existe 
necessidade de utilizar açúcar para adoçar, 
pois a banana já é bem doce.
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Salgados
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Ingredientes:
• 1 ovo
• 1 colher de farelo de aveia
• 1 colher de café de linhaça ou chia
• Orégano, alecrim e salsa a gosto
• Cebola e alho em flocos a gosto
• ½ colher de café de fermento em pó
• Sal a gosto

Muffin 
de ervas

Modo de fazer:
Bater o ovo com garfo, acrescentar os outros 
ingredientes deixando o fermento por 
ultimo, misture, despeje em forminhas para 
muffin de silicone e leve ao microondas por 
2 minutos verificando na metade do tempo. 
Rende 1 unidade.

Faça de 2 a 3 unidades e congele por 
até 30 dias.DICA

de ouro
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Ingredientes:
• 1 ovo
• 1 colher de farelo de aveia
• 1 colher de café de linhaça ou chia
• Orégano ou manjericão a gosto
• 1 colher de sobremesa rasa de parmesão    
fresco ralado ou queijo de sua preferência         
(pode utilizar queijo sem lactose)
• ½ colher de café de fermento em pó
• Sal a gosto

Muffin  
de queijo

Modo de fazer:
Bater o ovo com garfo, acrescentar os outros 
ingredientes deixando o fermento por 
ultimo, misture, despeje em forminhas para 
muffin de silicone e leve ao microondas por 
2 minutos verificando na metade do tempo. 
Rende 1 unidade.

Faça de 2 a 3 unidades e congele por 
até 30 dias.DICA

de ouro
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Ingredientes:
• 1 xícara de farinha  
de grão de bico;
• 1 xícara de farelo  
de aveia;
• 2 ovos;
• 1/2 xícara de leite 
(desnatado ou vegetal 
ou   sem lactose);
• 1/2 xícara de azeite 
extra virgem;
• 1 colher de sopa de 
creme de ricota Light 
ou requeijão (pode usar 
sem lactose);
• Orégano, sal, pimenta 
ou o tempero da sua 
preferência a gosto;
• 1 colher de sopa 
de fermento.

Torta de 
liquidificador
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Torta de liquidificador

Se preferir, você pode fazer 
em porções individuais, 
usando formas de cuppcake, 
e congelar por até 30 dias.

DICA
de ouro

Modo de fazer:
Bata todos os ingredientes no liquidificador, 
começando pelos líquidos e deixando o 
fermento para o final. O recheio pode ser 
aquele da sua preferência. Utiliza uma 
forma untada com azeite ou uma forma de 
silicone para montar a torta. Despeje metade 
da massa na forma, em seguida coloque o 
recheio e depois cubra com o restante da 
massa. Leve ao forno pré-aquecido a 180º por 
30 minutos. 

Recheios:
Frango desfiado, Atum, Ricota com espinafre, 
Ricota temperada, Queijo branco, Carne 
moída. 13



Modo de fazer:
Pré-aqueça o forno a 180ºC e unte uma 
forma de pão pequena (pode usar forma 
de silicone). Em um bowl, misture todos 
os ingredientes com um fuet, deixando o 
fermento por último. Transfira a massa para a 
forma, e leve ao forno por 30 minutos. 
 

Pão sem glúten
Ingredientes:
• 4 ovos;
• 1 e 1/2 xícara de farinha 
de grão de bico;
• 5 unidades de castanha 
do pará trituradas;
• 1 colher (chá) rasa  
de sal marinho;
• 4 colheres (sopa) de água; 
• 2 colheres(chá) de 
fermento em pó; 
• Temperos a gosto 
(orégano e alecrim). 

Corte as fatias com a 
grossura de 1 dedo, embale 
e congele por até 30 dias.

DICA
de ouro
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Modo de fazer:
No liquidificador bata: a cenoura cozida, 
os ovos, azeite e a água. Após bater misture 
a farinha escolhida com o sal, temperos 
e fermento. Unte uma forma de pão ou 
forminhas individuais e despeje a massa. 
Asse em forno pré-aquecido 180 graus por 
aproximadamente 30 minutos ou até o palito 
sair sequinho. 

Pãozinho de Cenoura
By Tati Augusto

Ingredientes:
• 3/4 xícara de cenoura cozida;
• 2 ovos (peneirados para retirar a pelinha 
da gema);
• 2 colheres de sopa de azeite de oliva 
extra virgem;
• 1/2 xícara de chá de água morna;
• 1/2 xícara de chá de farelo de aveia;
• 1/2 xícara de farinha de grão de bico; 
• Sal e temperos naturais a gosto (usei 
açafrão e orégano); 
• 1 colher de sopa de fermento em pó.

Corte as fatias com a 
grossura de 1 dedo, embale 
e congele por até 30 dias.

DICA
de ouro
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Modo de fazer:
Cozinhe o inhame até ficar bem macio. 
Amasse com ajuda do garfo até virar um 
purezinho. Acrescente o azeite, o polvilho, a 
chia, a farinha de beterraba e o sal. Misture 
até virar uma massa homogênea. O ponto 
está bom quando não grudar nas mãos. Faça 
bolinhas. Leve para congelar. Depois é só 
assar igual fazemos com pão de queijo. 

Pão Rosa
By Tati Augusto

Ingredientes:
• 350g de inhame cozido 
(aproximadamente 520g cru);
• 1 xícara de polvilho azedo;
• 3 colheres de sopa de azeite 
de oliva extra virgem;
• 1 colher de sopa de chia;
• 1 colher de sopa de farinha 
de beterraba;
• Sal a gosto.
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Modo de fazer:
Em uma das fatias do pão integral, passe a 
pasta de cenoura ou beterraba e cubra com 
outra fatia de pão integral. Sobre essa segunda 
fatia, disponha a alface, o tomate e o queijo 
branco e cubra com a terceira fatia. Corte na 
diagonal, formando 2 sanduíches em formato 
de triângulo.

Sanduíche integral
Ingredientes:
• 3 fatias de pão integral;
• 1 fatia de queijo branco;
• 1 colher de pasta de cenoura ou beterraba;
• 1 folha de alface;
• 1 rodela de tomate (opcional).
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Modo de fazer:
Bata tudo no liquidificador ou no processador 
até ficar em consistência pastosa. Utilize 
como recheio de pães no lugar da margarina, 
requeijão, manteiga ou maionese.

   Pasta 
de cenoura

Ingredientes:
• 3 Cenouras médias cozidas;
• 3 Colheres de sopa de água 
do cozimento;
• 1 Dente de alho cru;
• Sal a gosto;
• 2 Colheres de sopa de azeite.

 Essa pasta pode ser 
congelada por até 30 dias. DICA

de ouro
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Modo de fazer:
Bata tudo no liquidificador ou no processador 
até ficar em consistência pastosa. Utilize 
como recheio de pães no lugar da margarina, 
requeijão, manteiga ou maionese.

Pasta de 
abóbora
Ingredientes:
• ¼ de abóbora 
moranga pequena 
cozida;
• 3 Colheres de sopa 
de água do cozimento;
• 1 Dente de alho cru;
• Sal a gosto; 
• 2 Colheres de sopa de azeite.

 Essa pasta pode ser 
congelada por até 30 dias. DICA

de ouro
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Modo de fazer:
Bata tudo no liquidificador ou no processador 
até ficar em consistência pastosa. Utilize 
como recheio de pães no lugar da margarina, 
requeijão, manteiga ou maionese.

Pasta de 
beterraba
Ingredientes:
• 3 unidades 
de beterraba 
pequenas cozidas;
• 3 Colheres de 
sopa de água do 
cozimento;
• 1 Dente de alho cru;
• Sal a gosto;
• 2 Colheres de sopa de azeite.

 Essa pasta pode ser 
congelada por até 30 dias. DICA

de ouro
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Modo de fazer:
Bata tudo no liquidificador ou no processador 
até ficar em consistência pastosa. Utilize 
como recheio de pães no lugar da margarina, 
requeijão, manteiga ou maionese.

Maionese verde
Ingredientes:
• 1 Abacate maduro;
• 1 Dente de alho cru;
• Sal a gosto;
• 2 colheres de sopa de azeite;
• Gotas de limão.
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Modo de fazer:
Bata os ovos, a manteiga, o açúcar e o cacau 
no liquidificador. Despeje essa massa em 
um bowl, acrescente o coco e misture bem. 
Em seguida acrescente o fermento e misture 
delicadamente. Leve ao forno, pré- aquecido, 
em uma assadeira untada com manteiga e 
cacau por 30 minutos.

Bolo de chocolate 
sem farinha
Ingredientes:
• 6 ovos;
• 3/4 de xícara de 
cacau em pó;
• 1/2 xícara de 
açúcar mascavo;
• 100gr de manteiga 
derretida (ou azeite ou óleo de coco);
• 100gr de Coco ralado;
• 1 pitada de sal;
• 1 colher de sopa de fermento.

Corte as fatias, embale 
individualmente e congele 
por até 30 dias. 

DICA
de ouro
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Modo de fazer:
Comece misturando 

os líquidos, em seguida 
acrescente as farinhas e o açúcar, 

deixando o fermento por último. Despeje a 
massa em uma forma untada com óleo de 
coco e leve para assar em forno pré-aquecido 
a 180° por 30 minutos.

Bolo de coco
Ingredientes:
• 1 xícara de chá de farinha de amêndoa;
• 1/2 xícara de chá de farinha de castanha 
(usei castanha de caju);
• 1/2 xícara de chá de açúcar de coco 
(demerara ou mascavo);
• 1/2 xícara de chá de leite de coco (ou outro 

leite da sua preferência);
• 4 ovos;

• 1 copo de coco ralado 
fresco;
• 1 colher de chá de 
óleo de coco;
• 1 colher de sopa de 
fermento.

Corte as fatias, embale 
individualmente e congele 
por até 30 dias. 

DICA
de ouro 24



Modo de fazer:
Misture todos os ingredientes ate obter 
uma massa homogênea. Molde os biscoitos, 
coloque em uma assadeira coberta com papel 
manteiga. Leve ao forno pré-aquecido por 
10 minutos. Deixa esfriar e pronto.  *Pode 
acrescentar chia, linhaça ou castanhas e/ou 
gotas de chocolate meio amargo.

Biscoito 
integral
Ingredientes:
• 1 ovo;
• 50 ml de óleo (coco ou azeite extra virgem)
• 1/2 xícara de açúcar mascavo; 
• 1 xícara de farinha de trigo integral; 
• 1/2 colher de chá de fermento em pó
• 1 colher de chá de canela e/ou cacau em pó. 

25



Modo de fazer:
Descasque as frutas e bata no processador até 
formar um creme. Não precisa adoçar pois a 
manga já é bem doce. Rende 4 porções.

Creme de abacate 
com manga
Ingredientes:
• 1 abacate médio maduro;
• 1 manga média madura.

Coloque em potes 
individuais e congele 
por até 30 dias.

DICA
de ouro
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Modo de fazer:
No liquidificador bata os ovos + 4 bananas 
amassadas + o damasco + óleo. Bata 
bem! Acrescente essa mistura batida ao 
farelo de aveia e mexa até misturar todos 
os ingredientes. Incorpore o fermento 
delicadamente. Unte uma forma redonda 
de furo no meio ou forminhas individuais 
para muffins. Despeje a massa. Corte as duas 
bananas reservadas e coloque por cima. 
Asse em forno aquecido a 180 graus por 
aproximadamente 40 minutos ou até o palito 
sair sequinho.

Bolo de banana 
By Tati AugustoIngredientes:

• 3 ovos; 
• 6 bananas (reserve 2)
• 1 xícara de damasco  
ou uva passa;
• 3/4 xícara de óleo;
• 2 xícaras de farelo de aveia;
• 1 colher de sopa de fermento;
• Canela em pó a gosto.

Corte as fatias, embale 
individualmente e congele 
por até 30 dias.

DICA
de ouro
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Modo de fazer:
Descasque as bananas e deixe por 20 minutos 
no freezer, quando estiver durinha, corte-
as em rodelas e bata no liquidificador com 
a água e o cacau em pó. Pode ser acrescido 
de 2 colheres de sopa de granola e folhas de 
hortelã para servir. Rende 2 porções.

Mousse de chocolate
com banana funcional

Ingredientes:
• 2 bananas;
• 1 colher de sopa de cacau em pó;
• 1/3 de copo de água;
• Granola (opcional) hortelã (opcional).
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Elaborado pela nutricionista
Carolina R. Duarte Lisboa 

(CRN3 23799)
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