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Regressar às aulas traz muitos sentimentos felizes, mas 
também signifi ca “abrir os cordões à bolsa”! Livros, material 
escolar, a mochila nova, o porta-lápis, o saco de educação 
física e ainda a lancheira. Sem esquecer a roupa que se compra 
porque os pequenos estão cada ano maiores e não param de 
crescer.
No que diz respeito à despesa com os lanches, os de pacote 
acabam por ser os grandes preferidos, talvez pela praticidade 
e por os mais pequenos apreciarem, mas não são, na verdade, 
os mais baratos, sem falar na falta de bons nutrientes desses 
lanches. 
Nesse sentido, fi zemos as contas! 
Um lanche saudável composto por uma maça, um pão de 
mistura, um iogurte líquido e um pacote individual de bolachas 
tipo Maria tem um custo de 0,78€, lanche que pode ser dividido 
em dois lanches, pelas suas características nutricionais 
consegue saciar e fornecer nutrientes como vitaminas e 
minerais. 
Do lanche de pacote fazem parte um sumo tipo néctar, um 
pacote individual de bolachas com recheio de chocolate e 
um pão tipo brioche, tendo um custo de 0,93€, além de mais 
caro, não é um lanche saciante e nutritivo uma vez que não 
tem nutrientes, como a fi bra e a proteína que ajudam a saciar 
durante um período mais longo.
Para ajudar nesta tarefa vamos deixar aqui um menu semanal 
de lanches que podem usar ao longo de todo ano, colocam na 
porta do frigorífi co e usam todos os dias. Os gostos pessoais de 
cada criança são diferentes, assim, façam as trocas necessárias 
por alimentos equivalentes que os vossos pequenos gostem 
e ao longo da semana e do ano variem o que vai na lancheira, 
assim será sempre novidade!
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RECEITA E IMAGEM blog Baking Envy

Ingredientes:
- 2 bananas maduras
- 1 cháv. de leite
- ½ cháv. de açúcar amarelo
- 2 ovos
- 1 c. chá de essência de baunilha
- 1 ½ cháv. farinha
- 2 c. chá de fermento
- ½ c. chá de sal fi no

Preparação:

PÃO DE BANANA

1- Pré-aqueça o forno a 180ºC e forre 
uma forma de pão com papel vegetal;
2- No liquidifi cador ou outro robot de 
cozinha misture as bananas, o leite, 
o açúcar, os ovos e a essência de 
baunilha;
3- Envolva a farinha, o fermento e o 
sal e coloque na forma;
4- Leve ao forno por 45 minutos, ou 
até estar cozido no interior, retire e 
deixe arrefecer por 10 minutos.

Dicas: Adicione canela ou chocolate 
em pedaços para variar o sabor do 
bolo.

RECEITA E IMAGEM blog A Papa da 
Clarinha

Ingredientes:
- 2 ovos
- 1 copo de iogurte sólido
- ½ copo (de iogurte) de leite
- 1 c. chá de essência de baunilha
- 3 copos de fl ocos/farinha de aveia
- 1 c. sopa de mel
- 2 c. chá de fermento
- ½ c. chá de sal

Preparação:

PANQUECAS DE IOGURTE

1- Se usar fl ocos de aveia comece por 
picá-los para obter farinha;
2- No liquidifi cador ou outro robot de 
cozinha misture os ovos, o iogurte, o 
leite, a essência de baunilha e o mel;
3- Adicione a farinha de aveia, o
fermento e o sal e triture levemente;
4- Cozinhe as panquecas do
tamanho que desejar numa
frigideira anti-aderente.


