
 

 



 

 

DOÇURAS NATURAIS 

Que as crianças amam doces, todo mundo já sabe. E talvez você se preocupe, 

pois com certeza também já leu ou ouviu falar que a ingestão excessiva de 

açúcares prejudica o organismo, podendo levar a várias doenças como 

diabetes, triglicérides alto, cárie, dentre outras. Aquele açúcar branquinho 

refinado como o açúcar de mesa usado para adoçar sucos, vitaminas, leite, 

café, chá é considerado o mais prejudicial à saúde. Mas saiba que existem 

diferentes formas de preparar os alimentos saborosos e saudáveis e DOCES 

sem excesso ou até sem adicionar açúcar. 

As frutas têm em sua composição o seu açúcar natural e quanto mais maduras 

elas estiverem mais se acentua este sabor.  

Chame a criançada que hoje vamos descobrir as doçuras naturais dos 

alimentos. 

Então vamos preparar com as crianças um milk shake de banana delicioso? 

Ingredientes: 

- 2 bananas prata ou caturra 

- 200 ml de leite (um copo pequeno) 

Modo de preparo: 

As crianças podem descascar as bananas e com auxílio de uma colher picá-las 

em rodelas. Em seguida coloque-as para congelar num tabuleiro ou saco 

plástico para alimentos por 3 a 4 horas.  Tire do congelador 10 minutos antes 

do preparo. 

As crianças podem medir o leite e colocar junto com as bananas no 

liquidificador. Como as bananas estarão mais firmes a consistência ficará 

similar a de um milk shake.  

Beber gelado  

Em tempos de isolamento social toda criatividade é bem-vinda. A família pode 

incrementar o milk shake com uvas passas, aveia em flocos ou fazer com 



 

outras frutas picadas e congeladas como morangos e manga. Depois de pronto 

coloque em copos grandes ou taças (caso tenha em casa) e use canudos.  

Veremos agora como adoçar outras preparações sem usar açúcar: 

GELEIAS 

Coloque 10 unidades de uvas passas em 50 ml água morna por uma hora. 

Após esse tempo bata no liquidificador e logo depois adicione na panela com a 

fruta que preferir fazer a geleia. A uva passa adoça naturalmente a geleia. 

SUCOS 

A maçã é excelente para adoçar sucos. É só cortá-la com casca, colocá-la no 

liquidificador com as frutas de sua preferência, bater e peneirar. Exemplos de 

sucos com maçã: maracujá, acerola, abacaxi.  

É interessante deixar a criança participar de todas as etapas das preparações 

das receitas. Assim elas se sentem parte do processo de criação e pode até 

mesmo facilitar o processo de aceitação do alimento.  

Tente reduzir aos poucos a quantidade de açúcar oferecido às crianças. Caso 

no inicio os pequenos recusem alguns alimentos, não se preocupe. Formação 

de hábitos envolve o saber, o querer, dedicação e persistência. Não desanime 

e acredite! 

Um doce abraço para todos! 


