
 

 



 

 

DOÇURA NATURAL PARA PASSAR NO PÃO 

 

Já se sabe que muitas crianças e até adultos adoram um pãozinho ou uma 

torradinha no café da manhã ou lanche da tarde, mas nós também sabemos 

que esses alimentos por serem mais secos pedem um acompanhamento mais 

pastoso e os mais utilizados são: margarina, requeijão ou geleia. Não é 

verdade?  

Tanto o pão feito em casa ou na padaria são classificados como alimentos 

processados, porém se consumidos com moderação não serão prejudiciais a 

saúde. Mas alguns complementos podem ser ricos em gorduras, açúcares e 

sódio, por isso devem ser evitados. 

Como podemos fazer substituições saudáveis e saborosas para passar nos 

pães e não ficarmos tão reféns apenas de produtos tão 

industrializados?  Vamos aprender agora uma receitinha fácil para ser feita com 

a ajuda das crianças e saboreada por toda a família! Vamos lá? 

Geleia de abacaxi e maçã 

Ingredientes:  

- 1 abacaxi maduro; 

- 1 maçã; 

- Suco de 1/2  limão; 

- 1/4 de copo americano de água;  

- 50g de coco ralado 

 

Modo de preparo: 

Lave bem o abacaxi e a maçã em água corrente. Em seguida coloque os dois 

numa solução de 2 litros de água com 2 colheres de sopa de água sanitária. 

Deixe por 15 minutos e enxague. Este processo garante que as frutas fiquem 

bem higienizadas para que sejam consumidas com cascas. 



 

Descasque o abacaxi e a maçã e reserve. Peça ajuda das crianças para picar 

em cubos o abacaxi sem o miolo e a maçã sem sementes. Neste momento as 

crianças deverão usar faca de mesa para evitar acidentes. Na hora de cortar as 

frutas as crianças poderão lembrar-se das aulas da escola pensando em 

formas geométricas possíveis, bem como nos números presentes na receita. 

Além disso, poderão exercitar habilidades manuais e culinárias, que são ótimas 

atividades para concentração, auto-estima e convívio social.  

Um adulto da família deverá levar ao fogo a maçã, o abacaxi, 1/4 de copo 

americano de água e o suco de 1/2 limão. Deixe cozinhar em fogo baixo até a 

água secar por aproximadamente 10 minutos.  

Neste momento desligue o fogo e bata no liquidificador. Leve ao fogo 

novamente com o coco até engrossar um pouco por cerca de 5 minutos. Neste 

momento a geleia não é firme. Ela só ficará no ponto para consumo após gelar 

bem.  

E sabe aquelas cascas do abacaxi e da maçã que estavam reservadas? 

Aproveitem enquanto a geleia está no fogo e chame a criançada para fazer um 

suco refrescante. Basta bater as cascas com água gelada, peneirar e adoçar a 

gosto e um delicioso suco estará pronto para beber! 

O sabor e o aroma natural dessa geleia são incríveis! E pode ter certeza de 

que sua geleia será única, pois você não irá achar da mesma forma em 

nenhum supermercado ou padaria! 

E o suco então? É uma ótima maneira de aproveitar os alimentos como um 

todo pensando na redução do desperdício e em melhor qualidade de vida para 

todos! 

Veja agora algumas dicas de preparações salgadas para passar nos pães e 

torradas. São bem simples e podem até ser feitas com a ajuda das crianças. 

 Patês de queijo  

Ricota: Com um garfo amasse a ricota com leite morno até obter uma 

consistência cremosa. 



 

Queijo frescal: Bater no liquidificador 1 xícara de queijo fresco, 1/2 

xícara de folhinhas de manjericão, 4 colheres (sopa) de azeite, tempero 

a gosto (alho, sal, cebola), acrescente o azeite aos poucos até ficar uma 

mistura homogênea. 

 Azeite: Coloque no congelador o azeite na forminha de gelo. Ele ficará 

firme na consistência de manteiga.  

Dica: Retire do congelador somente o que irá consumir, pois a 

preparação não pode ser congelada novamente. 

 

Bom apetite!!! 


