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Do que precisa para a massa:
—250 gr Farinha de Trigo com Fermento
—q.b Sal1/2 chávena 
— Água
—1 colher de sopa Azeite

Do que precisa para topping: 
— Molho de Tomate e Manjericão
— Mozzarela Light
— A gosto: Ananás, pimento, azeitona, Cubos de fiambre Aves,
cogumelos, tomate cherry etc...

Como se faz:
Comece por ligar o forno nos 200C. Numa taça, junte 250 Gr de
farinha de trigo com fermento e tempere com uma pitada de sal
fino. Abra uma cavidade no meio da farinha e adicione ½ chávena
de água, uma colher de sopa de azeite e misture até formar uma

massa. Deite na bancada polvilhada com farinha, amasse um
pouco e estenda-a com a ajuda do rolo. Corte as mini-pizzas com

um aro redondo e transfira-as para um tabuleiro forrado com
papel vegetal.

Chame as crianças para ajudar a montar as caretas destas mini-
pizzas. Cubra a massa com uma colher de molho de tomate e

manjericão, queijo mozarela light

CHEFS DE 
MEIO METRO

RECEITAS PARA FAZER
COM OS MIÚDOS,

PORQUE O TALENTO NÃO
SE MEDE AOS PALMOS

 

V O L U M E  3
F E V E R E I R O  2 0 2 1

DESDE 1900

PIZZA!
Nossa melhor tradição.



Do que precisa:

—1 Ovo
— 1 Banana 
— 4 Colheres de sopa de Aveia
— 3 colheres de sopa de Bebida Vegetal
— 1 colher de chá de essencia de Baunilha

Como se faz:
Coloque todos os ingredientes numa liquidificadora e
triture até obter uma mistura homogénea. Aqueça a

frigideira de panquecas e quando estiver bem quente,
verta uma colher de sopa do preparado anterior.

Quando começar a formar bolhas à superfície, é só virar
e está pronto. Acompanhe com fruta e manteiga de

amendoim

 

DESDE 1900

PANQUECAS
Nossa melhor tradição.

DESDE 1900

WAFFLES
Nossa melhor tradição.

Do que precisa:

— 2 Bananas
— 1 Chávena pequena manteiga amendoim
— 2 Ovos
— 1/3 Chávena de Leite
— 2 Colheres de Sopa de mel
— 1 Colher de chá de fermento em pó
— ½ colher de chá de Sal

Como se faz:
 

Coloque todos os ingredientes, exceto as sementes de chia,
num liquidificador grande e bata até ficar homogéneo.

Coloque a massa na sua máquina



Do que precisa:
—1 kg de morangos frescos maduros lavados
— Palitos de picolé
— Forma para picolé

Como se faz:
Corte entre 5-6 morangos em fatias finas e reserve

para decorar as formas.Corte o resto dos morangos
processe-os até obter um purê.Coloque os morangos

fatiados nas formas de picolé. .Despeje o purê de
morango nas formas, tampe e insira os palitos.  .Deixe
os picolés no congelador por entre 3-4 horas ou até

ficarem completamente firmes. Para facilitar a
remoção, mergulhe a extremidade das formas em água

morna por entre 10-20 segundos.

 

PICOLÉ DE
MORANGODESDE 1900

PÃO DE BANANA
Nossa melhor tradição.

Do que precisa:
—2 chávenas de aveia de aveia
— 1 colher de chá de bicarbonato de sódio
— 1/4 de colher de chá de sal
— 3 bananas maduras2 ovos grandes
— 1/4 Chávena de mel
— 1/3 Chávena de pepitas de chocolate

Como se faz:
Pré-aqueça o forno a 200 ° C e unte uma forma de

pão. Misture a aveia, o bicarbonato de sódio e o sal no
liquidificador ou e bata até ficar homogêneoTransfira
para uma tigela e misture o restante dos ingredientes,

exceto as pepitas de chocolate. No fim adicione as
pepitas e envolva tudoTransfira a massa para uma
forma de pão e asse até que um palito inserido no

meio saia limpo (cerca de 30 a 40 minutos)



DESDE 1900

BATIDO DE BANANA E
CHOCOLATE

Nossa melhor tradição.

Do que precisa:

— 350 ml de água, leite, ou iogurte
— 1 banana;
— 1 chávena de espinafre
— 2 colheres de sopa de manteiga de amendoim
natural
— 2 colher de sopa de aparas de chocolate negro  ou
cacau em pó escuro

Como se faz:
 

Coloque todos os ingredientes num liquidificador
grande e bata até ficar homogéneo. Coloque no copo

e decore por cima com mais aparas de chocolate
negro

DESDE 1900

BOLACHAS DE GENGIBRE
E CANELA

Nossa melhor tradição.Do que precisa:
— 220grs de farinha de aveia
— 60grs de amêndoas cruas
— 150grs de tâmaras (sem caroço)
— 3 colheres de sopa de azeite
— 80ml de bebida vegetal
— 1 colher de sopa canela em pó
— 2 colher de chá de gengibre em pó
— 1 colher de chá de fermento para bolos

Como se faz:
CPré-aquecer o forno a 180ºC. Num processador de

alimentos juntar todos os ingredientes e triturar até virar uma
massa maleável e que descole dos dedos..Colocar a massa
entre duas folhas de papel vegetal e esticar com um rola da
massa.Cortar a massa com formas . Levar ao forno por 20

minutos ou até as bolachas estarem douradas.



Para mais informações e/ou 
agendamento de Consulta:

 

nutricao@adhocgym.pt
 

967888211

 

Nutricionista Cíntia Cruz- 3808N


