
 

 



 

 

MAGO DOS SUCOS 

As crianças gostam muito de mágica e de imaginar histórias. Que tal unir toda 

essa criatividade e imaginação com a elaboração de sucos coloridos e 

divertidos? Os sucos naturais feitos com frutas e/ou legumes são uma forma de 

hidratar os pequenos e proporcionar ingestão de alimentos saborosos e 

nutritivos. Toda a família pode ser envolvida nesta magia e criação! 

Como podemos criar e incentivar o espírito de magia nas crianças? Com 

materiais simples podemos fazer uma fantasia para o Mago dos sucos entrar 

em ação! Vamos lá?! 

Você poderá usar um virol de uma cama infantil, de berço ou até um forro de 

mesa para fazer uma capa com capuz para a criança ao amarrá-lo no pescoço 

com um barbante ou fita de cetim. 

A criança também pode usar um palito de churrasco para usar como varinha 

mágica, decorando-a como desejar. Neste momento todos precisam liberar a 

imaginação! 

A criança vai começar a bater os ingredientes do suco que primeiro fica laranja 

e depois fica roxo. A medida que acrescenta os ingredientes o suco muda de 

cor. Olha que legal!!! 

Vamos te dar uma mãozinha na sua primeira poção! 

 

SUCO DE BETERRABA, LIMÃO E LARANJA  

 

Ingredientes: 

 2 xícaras (chá) de beterraba picada  

 50 ml de suco de limão (de 2 a 3 limões) 

 250 ml de suco de laranja (3 laranjas)  

 750 ml de água gelada 

 

 



 

 

Preparo: pique a beterraba e reserve. Esprema as laranjas para fazer um 

suco. Bata no liquidificador a água, o suco de laranja e o suco de limão. Nesta 

hora a criança irá fazer a mágica de mudar o suco de cor, o que era alaranjado 

ficará roxo, acrescentando a beterraba e coando. Se achar necessário, adoce 

com moderação. Acrescente o gelo e sirva. 

Observação: Se desejar as laranjas poderão ser substituídas pelo suco de 

dois maracujás.  

Vocês poderão criar vitaminas de banana com abacate, por exemplo, que 

primeiro será branca e depois ficará verde. 

Nada melhor que uma canção para entrar no clima da magia. Podem ouvi-la 

enquanto preparam os sucos. A magia das cores do Mundo Bita.  

Acesse: https://www.youtube.com/watch?v=EW1Is3BVp5U 

https://www.youtube.com/watch?v=EW1Is3BVp5U

