
A nutricionista Renata Buzzini

Elaborou um cardápio

especial para comemorar o 

dia das crianças.

Gostoso, nutritivo e as 

crianças poderão `Colocar

a mão na massa!`

O Dia será uma

FESTA!
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PANQUECA :

 1/2 xícara (chá) de

leite magro;

 2 colheres (chá) de

fermento em pó;

 1 ovo

 1 xícara (chá) de

farinha de trigo

integral;

 2 colheres (sopa) de

açúcar orgânico;

 1/2 colher (chá) de sal;

 1 colher (chá) de óleo

de coco ou óleo de

canola.

COMO FAZER:

Massa:

Bata tudo no liquidificador.

Numa frigideira

antiaderente (mas eu

sempre coloco um

pouquinho de manteiga),

já quente, coloque uma

colher de servir (aquela

grandona) cheia de massa

e não espalhe.

Vire quando pequenas

bolhas se formarem e o

fundo já estiver dourado.

Deixe dourar.

Café da Manhã
A primeira refeição do dia, quando bem feita, previne a obesidade e 
contribui para deixar a criança cheia de energia!
Um café da manhã equilibrado ajuda a formar o hábito de comer de 
maneira saudável por toda a vida.

Sugestão:
 Panquecas com mel ou geleia;
 Leite batido com chocolate em pó;
 Potinho de frutas. Selecione as frutas que seu filho

mais gosta e faça bolinhas para servir.
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Ninho de macarrão

 1 pacote de macarrão 

espaguete integral;

 1 cenoura grande;

 2 colher de sopa de 

azeite;

 Manjericão se gostarem

Como Fazer:

Passar a cenoura no

fatiador de legumes para

fazer macarrão de

cenoura.

Cozinhe a massa em

água fervente e 1 pitada

de sal. Em seguida (após

aproximadamente 4 a 5

minutos) adicione a

cenoura.

Para Decorar: 

Com um pegador pegue a

massa com cenoura e

coloque no centro do

prato, gire sentido horário

até formar o ninho.

1. Decore as 

`asinhas`das

almondegas 

com folhas de salsinha 

ou manjericão;

2. Queijo e azeitona

para os olhos;

3. Cenoura para o nariz.

Coloque de 2 a 3

almondegas em cima do

ninho.

Se gostarem, adicionem

antes de colocarem as

almondegas, molho de

tomate fresco.

Almoço
A comida preferida dos pequenos : Ninho de macarrão com almondegas.
Uma idéia simples de prepare e que vai agradar o paladar da garotada!

ALMÔNDEGAS DE CARNE

 1/2 xícara de aveia em flocos hidratada;

 ¼ xícara de leite magro;

 500gr de carne moída magra;

 1/2 cebola ralada;

 2 colheres de sopa de cebolinha verde fresca picada;

 2 ovos (médios, se grande 1 unidade);

 1 pitada de pimenta do reino;

 sal a gosto (máximo 10 gramas);

 Farinha de rosca ou farinha de trigo integral para enrolar;

Modo de fazer :

Para hidratar a aveia, amorne 1/4 xícara de chá de leite

magro, adicione a aveia e deixe descansar por 10 minutos.

Em uma vasilha, coloque a carne moída, cebola, cebolinha,

os ovos, a pimenta do reino, sal e a aveia hidratada, misture

muito bem até obter uma massa homogênea.

Faça bolinhas e polvilhe com farinha de trigo integral ou

farinha de rosca. Arrume-as em uma assadeira forrada com

papel alumínio e leve ao forno.

Quando estiverem douradas, vire-as para dourar do outro

lado.
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Snacks de Biscoitos Integrais

Ingredientes:

 1/2 xícara (chá) de farinha de trigo integral;

 1/4 xícara (chá) de farelo de aveia;

 2 colheres (sopa) de amido de milho;

 2 colheres (sopa) de gergelim preto ou branco;

 1 colher (café) de sal;

 3 colheres (sopa) de azeite;

 1 colher (sopa) de manteiga;

 Água em temperatura ambiente até dar ponto

Modo de Fazer:

Misturarem todos os ingredientes e adicione a água aos

poucos até ficar em um ponto desgrudando das mãos.

Separem algumas forminhas que seu filho gosta (daquelas de

massinha) antes de usar, lave-as bem e coloque de molho na

agua com hipoclorito.

Forre seu balcão com plástico filme para abrir a massa,

Acomode em uma assadeira forrada de papel manteiga.

Assar por 10 minutos no forno já aquecido em 200ºC.

Lanche da Tarde
Depois de muita brincadeira é hora de repor as energias com um delicioso
lanchinho. Vamos ajudar a mamãe a preparar?

Melancia:

Corte a melancia em pequenos

triângulos e espete palitos de

sorvete.
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Jantar
O dia foi uma delícia! Hora de preparar um saboroso e leve jantar.

RISOTO DE FRANGO COM LEGUMES

 3 colheres (sopa) de azeite; 

 1 xícara (chá) de arroz para risoto; 

 1 peito de frango cortado em cubos e temperado; 

 1/2 cebola picadinha; 

 1 abobrinha em cubos; 

 1/2 xícara de ervilhas frescas; 

 1/2 xícara de parmesão ralado.

Modo de fazer :

Refogue o frango no azeite por 5 minutos, na mesma panela junte a cebola. Quando a

cebola estiver transparente junte o arroz e misture. Some umas 2 conchas água quente e

vá mexendo em fogo baixo até quase secar toda a água. Repita esta operação 2 vezes

(adicionando água e mexendo até secar). Na terceira, acrescente as ervilhas e a abobrinha

e prossiga adicionando água e mexendo até cozinhar o arroz. Ao final, junte 1/2 xícara de

parmesão e 2 colheres (sopa) de manteiga. Prove o sal e se necessário acrescente um

pouco mais.


