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8 Snacks para fazeres
enquanto devoras as tuas
séries e filmes favoritos

 
V O L U M E  2

F E V E R E I R O  2 0 2 1

DESDE 1900

PIPOCAS SAUDÁVEIS
Nossa melhor tradição.

Do que precisa:

— Três a quatro colheres sopa de milho para pipocas;
— Três a quatro colheres de sopa de água
— Canela em pó (opcional).

 
Como se faz:

 
No recipiente, próprio para levar ao microondas, coloque o

milho, a água e o óleo de coco. Atenção: não utilize
recipientes de plástico.Misture bem e tape o recipiente com
película aderente. Depois, utilizando um palito, faça alguns

furos para não condensar o vapor de água que se irá formar
— não faça furos muito largos para as pipocas não

escaparem.Leve ao microondas durante entre quatro a seis
minutos. O tempo pode depender da potência do

microondas. No final, e se quiser, polvilhe com canela em pó
a gosto.



Do que precisa:
— Três colheres de sopa de farinha de amêndoa;
— Uma colher de sopa de sementes de linhaça moídas;
— Uma colher de sopa de farinha de coco;
— Uma colher de sopa de óleo de coco;
— Um ovo;
— Uma colher de chá de pimenta
;— Uma colher de chá de de colorau;
— Meia colher de chá de sal.

 
Como se faz:

 
Misture todos os ingredientes até obter um preparado
homogéneo. Depois, estenda a massa, em cima de uma

folha de alumínio, com o auxílio de um rolo de cozinha. Com
uma faca corte a massa aos triângulos.Entretanto, leve o

preparado ao forno pré-aquecido a 200 graus durante 15
minutos ou até as pontas começarem a ficar douradas

DESDE 1900

DORITOS NO FORNO
Nossa melhor tradição.

CRACKERS INTEGRAIS
COM QUEIJO

Nossa melhor tradição.

Queijo fresco light
Queijo da vaca que ri light
BabyBell light

 
Nada como um queijo com baixo teor de gordura e

umas bolachas integrais para acompanhar. 
Este snack é assim um equilíbrio para manter o açúcar
no sangue e a fome sob controlo. Fácil de preparar e

simples de comer.
 

Sugestões:
 



DESDE 1900

TREMOÇOS
Nossa melhor tradição.

 
O tremoço é um alimento com um reduzido valor

energético o que o faz dele um aperitivo muito
interessante face a outros do género.

 
A elevada presença de proteína, qualidade da fibra e
o reduzido valor energético, fazem do tremoço um

alimento muito interessante como saciante e na
redução do apetite.

 
Mas atenção, nada de lhes meter sal em cima, nem

de os acompanhar com a bela da cerveja!
 
 

CHIPS DE GRÃO DE BICO
Nossa melhor tradição.

 
Pré-aqueça o forno a 180ºC

Seque o grão já cozido o mais possível com um
papel absorvente. Tempere a gosto (sal, piri-piri,

orégãos, pimentão doce etc...) e coloque num
tabuleiro no forno deixando ir secando.

Mexa de vez em quando e tenha atenção para não
torrar demais!

 
 

Do que precisa:

— 1 caneca de grão de Bico Cozido
— Temperos a gosto: sal, oregãos, pimentão doce, piri-
piri, cominhos etc

 
Como se faz:



FRUTA COM MANTEIGA
DE AMENDOIM

Nossa melhor tradição.

Do que precisa:
— 300 mililitros iogurte grego natural;
— 85 mililitros de manteiga de amendoim cremosa;
— Uma colher extracto de baunilha;
— Fruta (a gosto).

 
Como se faz:

 
Numa taça misture, com um batedor de varas, todos os

ingredientes até obter uma mistura homogénea.
Depois, é só reservar no frigorífico, num recipiente

fechado, até servir.Depois, pode cortar banana, maça e
pêssego aos pedaços e comer com a manteiga.

TIRAS DE LEGUMES 
COM HUMÚS

Nossa melhor tradição.

Do que precisa:
— Uma lata de grão de bico;
— Sumo de um limão;
— Seis colheres de sopa de Tahini (pasta de sésamo);
— Duas colheres de sopa de azeite
;— Dois dentes de alho esmagados;
— Sal e pimenta (a gosto);
— Três cenouras/aipo/pepino.

 
Como se faz:

Escorra o grão. Depois, coloque todos os ingredientes
num processador de alimentos e triture até ficar uma

pasta cremosa. Pode acrescentar duas colheres de
sopa de água, caso o húmus fique demasiado

espesso.Depois, é só colocar numa taça. Entretanto,
corte os vegetais em palitos para acompanhar



BOLO DE CANECA
Nossa melhor tradição.

Do que precisa:
— Cinco gramas de cacau magro em pó;
— Duas colheres de sopa farelo de trigo;
— 1,3 gramas de adoçante Stevia;
— Um ovo;
— Meia colher de café de fermento em pó para bolos.

 
Como se faz:

 
Unte bem uma caneca com um pouco de azeite e um

guardanapo. Numa tigela à parte, bata bem o ovo.
Depois, coloque o adoçante, o farelo de trigo, o cacau

em pó e o fermento em pó, usando um garfo para
mexer bem.De seguida, coloque o preparado na
caneca untada. Leve ao microondas, em potência

média, durante um minuto. Vire para um prato e sirva.



Para mais informações e/ou 
agendamento de Consulta:

 

nutricao@adhocgym.pt
 

967888211

 

Nutricionista Cíntia Cruz- 3808N


