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Em 1903, Thomas Edison previu que «O médico do futuro não oferecerá remé-

dios, em vez disso instruirá o paciente no cuidado do corpo humano em relação 

à dieta e às causas e prevenção de doenças».

     Concordo em absoluto.

     Inspirado pelo inventor da lâmpada elétrica, decidi, honrado, aceitar o convite 

da minha talentosa amiga e colaboradora Ana Garcez para prefaciar esta sua mag-

nífica obra, que nos revela de forma clara e detalhada o papel fundamental duma 

alimentação saudável junto dos homens e mulheres do amanhã – as crianças. 

     A pandemia de doença crónica que assola os tempos de hoje deve-se, em parte, 

além do sedentarismo, à passagem quase universal para uma dieta dominada por 

alimentos processados e de origem animal, por outras palavras, com mais carne, 

laticínios, óleos, refrigerantes, açúcar e cereais refinados.

     Sendo um objetivo primordial junto da criança um crescimento com saúde, 

Ana Garcez pugna nesta sua inspirada obra por um regime alimentar apropriado, 

focado nos «lanches saudáveis», privilegiando os vegetais, a fruta e os legumes, 

permitindo beneficiar dessa forma todos os sistemas do organismo em simultâ-

neo, prevenindo, tratando ou debelando a doença. 

     Sendo uma realidade que médicos como eu fomos treinados não para tratar 

a raiz do problema mas antes as consequências, oferecendo às pessoas toda uma 

panóplia de medicamentos para tratar fatores de risco como níveis elevados de 

tensão arterial, de açúcar no sangue e de colesterol, urge mudar a cassete e virarmo-

-nos mais para a causa das doenças, privilegiando mais a saúde e a prevenção, 

em detrimento da doença e do medicamento, empreitada esta que não só é mais 

segura, mais barata, como pode funcionar bem melhor.

     Na realidade, o sistema médico, tal como está montado nos dias de hoje, foi 

criado de forma a recompensar financeiramente o ato de receitar medicamentos 

e intervenções cirúrgicas, não o ato de consumir vegetais, legumes, fruta e 

demais escolhas alimentares desenvolvidas no quotidiano que possam  promover 

Prefácio
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a saúde nas crianças (e nos adultos) e a longevidade, na esteira da máxima de 

Hipócrates: «o alimento é o seu principal remédio».

     Hoje em dia pode evitar-se e prevenir a doença, no encalço dum crescimento 

mais saudável, fazendo alterações no regime alimentar, começando por restringir 

o aporte calórico ao mínimo necessário e pondo de lado o açúcar, o glúten e a ca-

seína (laticínios), bebendo mais água e comendo mais gorduras saudáveis, bem 

como proteínas. 

     Mudar o regime na direção certa recompensá-lo-á dando uma imagem diferen-

te de si mesmo, ajudando-o a sentir-se muito melhor por dentro e modificando 

ainda a forma como os outros passarão a vê-lo. 

     Subitamente, ao fim de quatro semanas de um regime adequado, sem gastar 

dinheiro em cremes ou cirurgia plástica, sentir-se-á mais desperto, recuperará 

a energia, estará mais forte, sentir-se-á mais seco de carnes, com a pele mais lisa 

e brilhante, a sua disposição melhorará e sentirá a sua libido melhorar também. 

Assim, muitas das nossas doenças (e do nosso processo de envelhecimento) têm 

muito a ver com o nosso regime alimentar. 

     O alimento que se come pode ser destrutivo ou construtivo, envelhecendo ou 

rejuvenescendo o nosso corpo. 

     Comer os alimentos corretos, naturais, anti-inflamatórios e antioxidantes, boas 

gorduras e pobres em açúcares, glúten e caseína, fará a diferença na forma como 

uma criança ou um adulto se possa sentir. 

     Sendo o alimento a droga mais poderosa que consumimos, uma alimentação 

correta e adequada pode não só dar gosto à vida e permitir (re)encontrar a boa 

forma, como ajudar também a melhorar a relação com o stress e com os outros, 

tornando-se um verdadeiro caminho de vida. 

     Faço sinceros votos de que a informação dada neste livro pela minha amiga e 

colaboradora Ana Garcez possa de algum modo ajudar os leitores, jovens ou adul-

tos, desta excelente obra, a viverem as suas vidas com mais saúde e mais alegria.

Boa leitura.

Manuel Pinto Coelho
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O objetivo deste livro não é ser um livro de receitas, mas sim um livro que os pais 

e as próprias crianças podem consultar, para tirar ideias e compreender a importân-

cia dos lanches saudáveis nas suas vidas e na vida do planeta!

     Ao longo da minha vida, tenho procurado sempre o equilíbrio em tudo o que 

faço.

     Não sou fundamentalista e gosto de tornar as coisas viáveis, adaptando 

tudo à realidade de cada pessoa ou situação.

     Para mim, as transições são importantes, mas as pessoas devem compreendê-las.

     Penso que, dessa forma, tudo se torna mais fácil de concretizar.

     O meu propósito de vida está muito ligado à aprendizagem e a ensinar seja o que 

for, a quem quer que for e seja de que forma for.

     Consigo desenvolver facilmente estratégias de aprendizagem e envolver as pes-

soas nas suas mudanças.

     Um dos meus sonhos é ajudar as pessoas a tornarem-se a melhor versão delas 

próprias, e isso pode começar a ser feito logo na infância.

     Este livro que agora vos proponho resulta de uma parte desse sonho. O sonho 

de escrever algo que ajude as pessoas no seu dia a dia, numa linguagem fácil 

e compreensível, e que, ao mesmo tempo, possa contribuir para um mundo mais 

sustentável e feliz.

     Pensei em muitas versões, e tinha muitas ideias em mente, mas aquela que me 

pareceu mais lógica para dar início à minha carreira literária foi a da alimenta-

ção saudável para crianças.

     Para mim faz todo o sentido, pois vem no seguimento de todo um percurso 

que fui desenvolvendo na minha carreira como professora e que ganhou forma 

no 1.º ciclo.

     Nunca conseguirei esquecer a minha turma do 1.º C, da Escola Sylvia Philips, 

que foi onde tudo começou. Todas as turmas foram especiais, mas esta marcou o 

início de algo muito importante.

Introdução
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     Bem sei que o tema sobre o qual me proponho a escrever neste livro tem sido 

alvo de muitas publicações, muitos textos e muitas polémicas, mas a verdade 

é que não poderia deixar de o fazer, e à minha maneira.

     Procurei abordar, ao de leve, alguns temas que fizeram parte da minha vida 

no ensino e que estão bem presentes no dia a dia da comunidade escolar.

     Mas vamos recuar um pouco na história, para vos enquadrar nesta ideia, nes-

te sonho idealizado, que se reflete, aqui e agora, nesta publicação de que muito me 

orgulho.

     Comecei esta introdução a dizer que gostava de ensinar. Pois bem, foi com 

esse ideal que, desde cedo, me interessei pela nobre arte do ensino e pela área da 

saúde e bem-estar. Idealizava-me a mudar mentalidades, a fixar conceitos e a ajudar 

pessoas a alcançar a melhor versão de si mesmas.

     O meu pai foi uma figura central em todo este processo, no moldar da minha 

personalidade e consciência a este nível, contribuindo decisivamente para aquilo 

que hoje sou.

     Homem bom, culto, divertido, de grande inteligência e perspicácia, sempre incutiu 

em mim o gosto pelas pessoas e por fazer algo que as pudesse ajudar, fosse atra-

vés do ensino, fosse através da saúde. 

     Licenciei-me em Ensino e lecionei durante mais de 20 anos. Fui muito feliz 

nessa minha «outra vida», em que vivi momentos absolutamente fantásticos, 

sobretudo junto de crianças do pré-escolar, 1.º, 2.º e 3.º ciclos, que tive a oportu-

nidade de ajudar a encarar a vida sob outra perspetiva, com consciência cívica e 

de bem-estar, em complemento aos conteúdos programáticos estabelecidos pelo 

Ministério da Educação.

     Todavia, ao longo dos anos, fui-me desencantando com o sistema de ensino 

e com a forma como a sociedade e o Estado olham para a figura do professor, 

outrora uma figura respeitável e por todos bem considerada. Esse desgaste foi 

provocando em mim um ímpeto de desafio, como que um alerta para eu começar 

a procurar outras alternativas onde pudesse prosseguir o meu desígnio de ajudar 

os outros.

     Foi então que comecei a aprofundar ainda mais os meus conhecimentos, 

reunindo educação, formação, competências, experiências e vivências que me 

permitiram ter a necessária confiança para dar o chamado «grito do Ipiranga».
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     Resolvi, então, dar uma volta de 180 graus à minha vida profissional. Sendo 

certo que, a par e passo do Ensino, com algumas intermitências pelo meio, já 

tinha uma vasta experiência no ramo da saúde, pela via da Musicoterapia (em que 

fiz Mestrado), da adoção de hábitos de vida e alimentação saudáveis e do acompa-

nhamento de doentes numa unidade hospitalar de referência em Portugal, a verdade 

é que ainda não tinha tido coragem para enfrentar outros desafios que me preen-

chessem mais o coração e a alma.

     Eu acredito nas coisas boas da vida, tento ser muito positiva e, com isso, 

influenciar positivamente os outros, sobretudo os mais jovens que devem absor-

ver bons ensinamentos, na idade indicada, que os possam ajudar a ultrapassar 

barreiras, no futuro. Com esse propósito, e porque quando lecionava procurava 

sempre que os meus alunos optassem por lanches saudáveis, surge a ideia de 

elaborar um livro eminentemente ilustrativo, apenas com informação pertinente, 

e que possa inspirar e ser utilizado no dia a dia por qualquer família, de qual-

quer condição social ou económica, para ajudar a fazer escolhas mais saudáveis 

e conscientes.

     O sonho foi ganhando forma, visualizei muito aquilo que queria, e os contactos 

e as pessoas necessárias para me ajudarem neste desígnio pessoal foram surgin-

do naturalmente.

     Quando visualizamos muito qualquer coisa, e queremos que ela aconteça, 

acreditem que se realiza. Tentem e treinem! (Mas isso já é tema para outro livro…)

     Hoje, aqui estou, a escrever estas singelas linhas, que vos dedico com muito 

amor e carinho. Creiam que é algo que me dá especial gosto, ou seja, poder fazer 

algo para ajudar os mais pequenos a serem mais saudáveis e a passarem a pala-

vra aos seus familiares e amigos e, mais tarde, aos seus filhos e netos. Quem sabe 

se um dia (e já estou a visualizar) não teremos uma sociedade mais consciente, 

do ponto de vista da sustentabilidade do planeta, e mais preocupada com aquilo 

que realmente nos deve preocupar: ter hábitos de vida saudáveis, com vista a uma 

existência mais plena e benéfica para todos.

     Ao longo deste livro, proponho que cada pai, mãe, avó, avô, tia, tio, etc. «cons-

trua», de forma fácil, simples e economicamente acessível, uma lancheira com 

alimentos saudáveis que promovam (também, e para além do que referi no 

parágrafo anterior) o desempenho escolar dos mais jovens e o seu próprio 
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autoconhecimento. São 224 páginas repletas de ilustrações com as respetivas 

legendas e de pequenos textos a explicar algumas especificidades que julguei im-

portante referir.

     O investimento na nossa saúde e na saúde dos nossos filhos é isso mesmo: um 

investimento!

     É preciso combater o comodismo que a azáfama do dia a dia nos incute e, so-

bretudo, desconstruir o mito e a perceção errada de que a alimentação saudável é 

excessivamente cara. Desde que mudei a minha alimentação que gasto menos di-

nheiro nas compras. Comemos muito mais frutas e verduras e muito menos car-

nes e peixes. Isso faz toda a diferença na nossa saúde e nota-se bem na carteira. 

Para comer bem, e de forma saudável, não é necessário ir todas as semanas às 

lojas de produtos naturais encher o carrinho com montes de produtos embalados.

     Podemos, através da mudança de mentalidades, de uma educação mais foca-

lizada nestes aspetos e de melhores hábitos de vida, contribuir, enquanto cidadãos, 

para uma saúde melhor — seja a nossa ou a daqueles de que mais gostamos e 

que tanto prezamos.

     Os pais, os professores e as próprias crianças têm um papel importante neste 

campo.

     As crianças passam mais tempo das suas vidas na escola, com os professores, 

do que em casa, com as próprias famílias.

     Os professores podem ser verdadeiros agentes de mudança. Foi por isso que 

resolvi introduzir um capítulo para os professores, com algumas atividades 

ligadas a um estilo de vida saudável, que podem ser facilmente implementadas 

em contexto de sala de aula e que se alinham com os programas escolares.

     Espero, por isso, ir ao encontro e estar à altura das vossas expectativas. Pro-

curei responder, de forma simples e objetiva, às muitas perguntas que me fazem 

diariamente.

     Este é o meu contributo para todos vós!

    Comam bem, enriqueçam os vossos espíritos e emoções — e, por favor, pro-

curem sempre aquilo que mais vos possa tornar saudáveis, por dentro e por fora! 
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O consumo excessivo de açúcar transforma completamente a nossa flora intestinal.

     Mas o que é que os intestinos têm que ver com a nossa saúde ou com o desem-

penho das crianças nas suas atividades diárias?

     Tem tudo que ver, como vai verificar ao longo deste livro.

     Não é por acaso que o nosso intestino é chamado de segundo cérebro. Pratica-

mente todas as doenças começam nos intestinos. É nesse órgão maravilhoso que 

toda a magia acontece. Tudo o que ingerimos vai parar ao intestino, e é através 

dele que nos vamos nutrir.

     Todos os nutrientes são absorvidos através do intestino. Sabia que temos mais 

bactérias no intestino do que em todo o resto do corpo?

     Os nossos intestinos emitem muitos sinais para o resto do corpo, através das 

suas bactérias.

     Manter um bom equilíbrio entre todas as bactérias que aí vivem é a chave para 

uma vida mais saudável nos diferentes níveis — físico e emocional.

     Para manter esse equilíbrio entre as bactérias boas e as más — o objetivo não 

é eliminar as más na sua totalidade, porque elas também têm a sua função 

—, é necessário termos bons hábitos alimentares, uma vida com pouco stress, 

noites bem dormidas e por aí fora. Caso contrário, esse órgão tão delicado sofre 

uma verdadeira tempestade.

     O consumo de produtos com muitos ingredientes processados e pouco ou 

nada naturais vai causar um distúrbio no microbioma tão sensível que temos 

nos intestinos. Vai gerar inflamação e aumentar a sensibilidade das crianças a 

determinados produtos que, ao longo do tempo, vão ser responsáveis por muitas 

das doenças que elas poderão vir a ter em adultas.

     Mas o problema não começa apenas no aparelho digestivo. Quando existe 

uma ingestão elevada de produtos refinados e processados, os nutrientes 

O que acontece no corpo
quando ingerimos açúcar
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ingeridos são poucos e os níveis de açúcar elevados. Concentrações elevadas de 

açúcar no sangue provocam picos de insulina elevados, deixando as crianças mui-

to excitadas, mais irritáveis, hiperativas e com falta de concentração.

     Por outro lado, a queda a pique desses valores (pois os produtos refinados e 

processados fazem com que isso aconteça, pouco tempo depois da sua ingestão) 

também provoca uma quebra muito grande na concentração, no raciocínio e, con-

sequentemente, no aproveitamento escolar.

     Os alunos ficam bastante mais apáticos e desinteressados em relação às ativi-

dades que estão a ser realizadas, pois querem alimentar-se de coisas que lhes sa-

ciem rapidamente a fome. As suas capacidades de aprendizagem e memorização 

tornam-se mais limitadas, enquanto a sua capacidade de concentração cai a pique.

     A ciência tem mostrado que estas reações ocorrem ao nível fisiológico e têm 

um impacto global no corpo.

     Quando ingerimos alimentos ricos em açúcares, a glicémia sobe imenso e, em 

seguida, uma vez que tudo o que sobe tem de descer, cai a pique. Essa descida 

rápida do açúcar no sangue provoca grandes oscilações nas crianças, em termos 

de humor, concentração e desempenho, no que quer que estejam a fazer.

     Além disso, o açúcar suscita outra questão: é altamente aditivo.

     Experiências com ratos viciados em heroína mostraram que mais de 90% deles 

preferiam substituir a heroína por açúcar quando lhes foi dado a escolher, para 

suprimir as suas necessidades de consumo.

     Outros estudos mostraram, com o apoio da imagiologia, que a atividade cere-

bral de quem consome açúcar e de quem consome heroína é exatamente a mesma.

    Isso explica muita coisa e porque é tão difícil deixar o «açúcar».

     Todos sabemos os efeitos que as drogas provocam no corpo e na mente de 

quem as consome. E, na verdade, quanto mais as consumimos, mais vontade 

temos de as consumir. Os estragos do «açúcar» não são tão visíveis no exterior 

do nosso corpo nem tão rápidos como os danos provocados pelo consumo de 

heroína, mas a verdade é que ele é igualmente devastador, a curto e a longo prazo.

     O açúcar é um dos grandes responsáveis pelas doenças coronárias, a diabetes 

tipo II, as doenças autoimunes, o cancro, etc. Além disso, não o encontramos 

apenas nos bolos. Ele está presente em quase tudo o que ingerimos. Nós precisa-

mos de «açúcar» para funcionar. É o combustível das nossas células!
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     Os hidratos de carbono, que nos dão energia para funcionarmos, são o nosso 

combustível. No entanto, devemos consumir os hidratos de carbono complexos, 

que são aqueles que não causam picos de glicémia no sangue e nos dão uma 

energia mais duradoura, pois demoram mais tempo a serem absorvidos pelo nos-

so organismo.

     Eles estão presentes nos cereais integrais, tais como o arroz integral, o trigo-

-sarraceno, a aveia, o millet e a quinoa, entre outros. Estão presentes na fruta, sob 

a forma de frutose, no leite, como lactose, nas leguminosas, como amido, e daí 

por diante.

     Tudo vai ser transformado em glicose no nosso sangue.

     Estes alimentos, para além de serem mais saudáveis, têm outros nutrientes 

importantes e fibras que nos tornam bem mais saudáveis.

     Porque não experimenta passar uma semana sem consumir açúcares? São só 

sete dias, e irá notar claramente a diferença no seu corpo. E, já agora, experimen-

te com os seus filhos! Nos primeiros dias, vão notar alguma agitação extra e os 

humores mais alterados, mas isso passa. É a privação do açúcar que faz com que 

isso aconteça. No fundo, é uma sensação muito semelhante à de uma «ressaca», 

mas a boa notícia é que isso passa rápido, e todos não tardarão a sentir-se com 

muito mais energia e vitalidade.

Então, e como pode fazer isso?
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Para privilegiar os hidratos de carbono complexos, substitua o arroz branco por 

arroz basmati, integral, selvagem ou preto.

     Também pode utilizar outros cereais, tais como a quinoa, o millet e o trigo-sarraceno, 

que se cozinham da mesma forma que o arroz. Só tem de os pôr previamente de 

molho, para que eles libertem os fitatos, que impedem a absorção dos minerais 

pelo nosso corpo. O ideal é deixá-los de molho de um dia para o outro, descartar 

essa água e lavá-los bem, antes de os cozinhar. São deliciosos e superfáceis de 

fazer!

     Quanto às massas brancas, deve substituí-las por massas de trigo-sarraceno, 

quinoa, arroz, milho, lentilhas, massa de grão ou batata-doce.

     O pão, que é sempre um grande problema, deve ser substituído por pão sem 

glúten de trigo-sarraceno, arroz, aveia, cânhamo, alfarroba, quinoa, batata-doce 

ou milho.

     Verifique sempre os rótulos para se certificar de que os produtos não contêm 

trigo, pois tudo o que tem trigo tem glúten.

     O leite de vaca, por exemplo, pode ser substituído por bebida de amêndoa, 

arroz, aveia, coco ou cânhamo.

     Troque a batata branca pela batata-doce.

     Deve substituir os iogurtes por kefir e consumir mais verduras e leguminosas 

(feijões, grão, lentilhas). Tenha em atenção que as leguminosas devem ser demo-

lhadas por um período de 24 horas, com uma colher de chá de bicarbonato de só-

dio (para fins alimentares e consumo doméstico) dissolvida na água, que deve ser 

mudada duas a três vezes, para libertar as lectinas presentes nesses alimentos. 

Em seguida, deve cozinhá-las a alta temperatura, para as deixar libertar o resto 

das lectinas presentes.

     Porque é que coloquei aqui todos estes ingredientes para substituir outros 

com açúcares?

     Todos os ingredientes que coloquei têm hidratos de carbono complexos, os tais 

de absorção lenta, que dão mais energia ao longo do dia e vão fazer com que não 

tenhamos tantos desejos de açúcares! Saciam mais!

     Fica lançado o desafio! Não há desculpas! Experimente e teste por si mesmo 

as diferenças que irá sentir. Não são precisos estudos para o demonstrar. O seu 

corpo é o seu laboratório. 
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     O consumo excessivo de açúcar transforma completamente a nossa flora in-

testinal. 

     Mas o que é que os intestinos têm a ver com a nossa saúde ou performance 

das crianças nas suas atividades diárias, pergunta você?

     Têm tudo a ver, como vai verificar ao longo deste livro.

     Não é por acaso que o nosso intestino é chamado de segundo cérebro. Pratica-

mente todas as doenças começam nos intestinos. É neste orgão maravilhoso que 

toda a magia  acontece. Tudo o que ingerimos vai parar ao intestino e é através 

dele que nos vamos nutrir.

     Todos os nutrientes são absorvidos através do intestino. Sabia que temos mais 

bactérias no intestino que no corpo todo? 

     Muitos sinais são emitidos a partir das bactérias dos nossos intestinos, para 

o resto do corpo.

     responsáveis por muitas das doenças que as crianças podem vir a ter em adul-

tas.

     Quando existe uma ingestão elevada de produtos refinados e processados, os 

nutrientes ingeridos são poucos e os níveis de açúcar elevados. Concentrações 

elevadas de açúcar no sangue, provocam picos de insulina elevados, deixando as 

crianças muito excitadas, mais irritáveis, hiperativas e com falta de concentração.

Quando existe uma ingestão elevada de produtos refinados e processados, os 

nutrientes ingeridos são poucos e os níveis de açúcar elevados. Concentrações 

elevadas de açúcar no sangue, provocam picos de insulina elevados, deixando as 

crianças muito excitadas, mais irritáveis, hiperativas e com falta de concentração.

Lanches
saudáveis
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4 6

Gaufres

Pêssego
paraguaio

Uvas

(ver receita na pág. 115)

Lanche 1
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4 7

Cajus

Smoothie de 
cacau cru

(ver receita na pág. 142)
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4 8

Cerejas

Goma-chupa de mirtilos
(ver receita na pág. 125)

Lanche 2
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4 9

Bebida vegetal
de arroz

Bolo de canela

Pistácios 

(ver receita na pág. 129)
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9 6

Minicroissants

Barrita de cereais e sementes

Chá de frutos vermelhos

Maçã

(ver receita na pág. 147)

(à venda em lojas

de produtos naturais)

Lanche 26
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9 7

Minipizas de cogumelos

Pepino mini

Nozes e 
arandos

(ver receita na pág. 137)
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1 0 1

MATERIAL:

   Liquidificadora

   Frigideira

   Espátula

Preparação:
1. Junte todos os ingredientes, menos a banana, na liquidificadora, e triture.

2. Numa frigideira, ponha o óleo de coco ou o ghee e deixe derreter.

3. Adicione um pouco da mistura da liquidificadora para fazer uma panqueca.

4. Junte umas rodelas de banana por cima das panquecas, enquanto estiver a fazê-las 

na frigideira.

5. Deixe-as cozer uns minutos, até ficarem douradas.

6. Retire com uma espátula.

E voilà! Está feito!

Panquecas de banana
INGREDIENTES:

   1 ½ chávena de bebida de arroz

   1 chávena de farinha de trigo-sarraceno

   2 ovos

   1 colher de chá de bicarbonato de sódio

   1 banana cortada às rodelas finas

   Ghee ou óleo de coco
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1 1 0

MATERIAL:

   Frasquinho

Preparação:
1. Deite a bebida de amêndoa num frasquinho, juntamente com as sementes de chia.

2. Misture bem e deixe no frigorífico de um dia para o outro.

Pudim de chia
INGREDIENTES:

   ½ frasquinho de 200 ml com bebida

de amêndoa

   4 colheres de sopa de sementes de chia

   Geleia de arroz para adoçar (opcional)

   3 morangos cortados aos bocados

(ou outra fruta em quantidade equivalente 

se quiser dar um sabor)
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1 1 1

Pode juntar morangos ou outra fruta
para lhe conferir o sabor que desejar.

Dica
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Se gostar, pode acrescentar canela, gengibre ou cardamomo em pó.
Pode utilizar os ingredientes que quiser. Isso fica ao gosto

e à imaginação de cada um!

Dica
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1 4 9

Granola caseira

MATERIAL:

   Tabuleiro de ir ao forno

   Papel vegetal

Preparação:
1. Aqueça o forno a 180 °C.
2. Forre um tabuleiro de ir ao forno com papel vegetal.
3. Disponha os flocos de aveia, de trigo-sarraceno, de milho, os puffs de millet, as 
amêndoas, avelãs, nozes, sementes de girassol e de abóbora no tabuleiro e misture-as.
4. Num tacho, junte o óleo de coco com a geleia de arroz e aqueça ligeiramente, até 
derreter.
5. Junte o conteúdo do tacho aos ingredientes do tabuleiro e misture tudo, até obter 
uma mistura homogénea.
6. Leve o tabuleiro ao forno durante 40 minutos, mexendo a mistura de 10 em 10 
minutos, para não a deixar queimar.
7. Quando faltarem 5 minutos para terminar o tempo de cozedura, junte os restantes 
ingredientes e misture.
8. Retire do forno e deixe arrefecer.
9. Conserve num frasco com tampa.

INGREDIENTES:

   1 chávena de flocos de aveia

   1 chávena de flocos de trigo-sarraceno

   1 chávena de puffs de millet

   1 chávena de flocos de milho bio

   ½ chávena de amêndoas

   ½ chávena de avelãs

   ½ chávena de nozes

   ½ chávena de sementes de girassol

   Tacho

   Frasco com tampa

   ½ chávena de sementes de abóbora

   ½ chávena de framboesas desidratadas

   ½ chávena de amoras desidratadas

   ½ chávena de mirtilos desidratados

   ½ chávena de tiras de coco desidratado

   3 alperces secos cortados em pedaços

   2 colheres de sopa de óleo de coco

   1 colher de sopa de geleia de arroz

af_28082018.indd   149 10/09/2018   23:23




