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O Tatu-Bola era um animal muito envergonhado. O
seu corpo tinha uma armadura e com ela podia
esconder-se de tudo e de todos. Quase todos os dias
a usava, para se esconder dos perigos e dos outros
animais.
Sabem porquê?? Ele tinha muita vergonha e medo de
ser visto...Achava que era gordo!! E que ninguém
gostava dele por ser assim, por isso, vivia triste no seu
esconderijo. 



Mas tinha um grande sonho. Ele sonhava tornar-
se no mais saudável Tatu-Bola e no melhor
cozinheiro de sempre. E quando sonhava...tudo
ficava mais bonito!



Um dia, enquanto saía do esconderijo, encontrou
uma Formiga Rabiga. Sem tempo para se esconder,
a Formiga começou a falar com ele:
- Olá! Quem és tu? Nunca te vi por aqui! - exclamou
a Formiga.
-Sou o Tatu-Bola, não vês?
-Não vejo o quê?- disse a Formiga.
-Que sou uma bola, de tão gordo que sou!
-Tu és uma bolinha muito fofa, Tatu- Bola. Posso
ser tua amiga? - disse a Formiga.
- Eu??  Ter uma amiga?!  – questionou o Tatu-Bola.
O Tatu- Bola ficou radiante, nunca, até então, tinha
tido um amigo!



A Formiga Rabiga contou-lhe que tinha uma avó
especialista em alimentação saudável, que tinha
deixado um baú cheio de receitas saudáveis, um
verdadeiro te-sou-ro.
-Posso ajudar-te a não seres tão rechonchudo?-
perguntou a formiga.
-A sério?? Vais mesmo ajudar-me??- disse o Tatu.
-Claro que sim! Sou a Formiga Rabiga, que sabe o que
faz bem à tua barriga! Também sei ginasticar. Sou a
Formiga Rabiga, quem faz ginástica comigo fica sem
barriga!
 -E eu sou o Tatu-Bola, que em vez de andar rebola!
- Ahahahahahahahahah! - riram-se os dois.



E lá foram eles em busca do baú das receitas da avó.
Estava escondido num lugar que só a Formiga Rabiga
sabia, no alto da montanha, para lá do vale dos
girassóis.
 
Durante a viagem ficaram ainda mais amigos e tudo
parecia mais bonito naquele dia.



A partir daqui...imaginem! Foi só abrir o baú e a
aventura começou!
O Tatu quis experimentar todas as receitas e a
Formiga Rabiga ajudou.  A cozinha virou um
verdadeiro reboliço...ele era bróculos, cenoura,
tomate, batata doce, até parecia que a horta tinha
entrado pela cozinha dentro! Era uma animação!
Todos os animais queriam experimentar a sua
comida. E foi assim que se tornou num grande chef!
Tudo o que sempre sonhou...comida, mas saudável, e
muitos amigos à sua volta!



partir daquele momento passou a comer bem e a
r saudável, em vez de rebolar passou a saltar e,

m vez de se esconder passou a viver!
uerem crescer saudáveis? Com uma boa
mentação e ginástica a acompanhar, é tão fácil...é
experimentar!



RECEITAS
 

SAUDÁVEIS

Podes experimentar algumas receitas, não do baú da
avó, mas das famílias da creche e pré escolar afidkids,

que participaram no concurso.
 



BARRITAS ENERGÉTICAS
 
Ingredientes:
 
-2 tigelas de 200 ml de flocos de aveia;
-200 gr de frutos secos a gosto (nozes, amêndoas,
avelãs, cajus, sementes de girassol, pevides);
-1 colher (de sopa) de sementes de linhaça;
-1 colher (de sopa) de canela;
-3 colheres (de sopa) de óleo de sabor neutro (girassol
ou sésamo);
-Mel a gosto;
-Sal q.b
  
 PREPARAÇÃO:
- Triturar os frutos secos grosseiramente.
- Colocar 3 colheres de sopa de óleo numa frigideira
antiaderente.
- Adicionar os frutos secos, em seguida a aveia e por
último a linhaça.
- Levar a lume brando e mexer, sem parar, por
aproximadamente 20 minutos ou até obter uma cor
dourada a gosto.
- Desligar o lume e adicionar uma pitada de sal, a
colher de canela, o mel e mexer. Se necessário,
adicionar um pouco mais de mel até obter uma mistura
uniforme e pegajosa.
- Num tabuleiro retangular, forrado a papel vegetal,
colocar a mistura anterior.
- Untar uma tábua de cozinha pequena com óleo e
utilizá-la para compactar a mistura.
- Deixar arrefecer, preferencialmente, de um dia para o
outro.
- Retirar do tabuleiro e cortar doses individuais com
uma faca, com aproximadamente 40 gramas cada.
 
Fátima Martinho e José Luís Ribeiro



GRANOLA DELICIOSA (que os miúdos adoram)
 
Duração-30 minutos
Custo médio- 10€ a 15€
Quantidade- 20 a 30 porções.
 
 
-1 pacote de aveia em flocos finos
-Frutos secos a gosto ( exemplo: amêndoas, avelãs,
nozes pecan,etc.)
-3 colheres de sopa de óleo de côco
-3 colheres de sopa de xarope de agáve
-3 colheres de sopa de extracto de baunilha
-2 colheres de sopa de açúcar de côco 
-Sal a gosto
-Canela a gosto
 
Pré- aquecer o forno a 150 graus.
Colocar a aveia numa taça. 
Partir grosseiramente os frutos secos escolhidos e
misturar com a aveia. Juntar o sal, o açúcar de côco e a
canela e voltar a misturar. 
De seguida juntar num tacho pequeno, o óleo de côco, o
xarope de agáve e o extracto de baunilha. 
Deixar derreter e envolver. 
De seguida, misturar com a aveia e, com uma colher de
pau, envolver muito bem até todos os flocos de aveia
ficarem húmidos. Se gostarem muito de canela, podem
voltar a colocar mais um pouco.
Espalhar a mistura num pirex e levar ao forno durante
20minutos.
Por fim, deixar arrefecer e colocar em frascos ou
qualquer recipiente fechado.
 
Autores: Henrique Branco e Sara Cintrão
 
 



CREPIOCA
 
 
Ingredientes:
- 1 ovo
- 2 colheres de tapioca    
 
 
 
 Preparação:
- Mexer bem e colocar na frigideira  
 
Para o recheio: queijo sem lactose + fiambre ou outros 
 
 
TAPIOCA
 
 
Ingredientes:
 
-Tapioca   
 
 
Preparação: 
 
-Colocar a tapioca na frigideira e dourar 1 min de cada
lado. 
Pode rechear com maçã cozida e canela ou manteiga de
amendoim, etc 
 
 
Autor: Mónica Gonçalves



WAFFLE
 
 
Ingredientes:
 
-½ colher de óleo de coco
-½ banana 
-1 ovo
-1 colher  e ½ de farinha aveia 
 
 
Preparação:
 
-Misturar tudo com uma varinha e colocar na máquina
de waffle 
 
 
 
Mónica Gonçalves



WAFFLES DE BANANA E ALFARROBA
 
 
Ingredientes:
 
- 1 banana madura  
- 2 ovos          
- 3 colheres de farinha de alfarroba        
- 3 colheres de farinha de aveia    
- 1 colher de amido de milho                     
- 100gr de leite vegetal       
- 1 colher de chá de fermento       
- 1 colher de sopa de azeite
 
 
Preparação:
 
- Ligar o forno a 180º         
- No     liquidificador ou num recipiente com a varinha
mágica misturar a banana, os ovos, o leite e o azeite
até a mistura ficar homogénea   
- Juntar os ingredientes secos (farinha de           
alfarroba, farinha de aveia, amido de milho e           
fermento) até mistura estar            homogénea.  
- Colocar em  formas de waffles e levar ao
forno            a 180º durante         15 minutos   
- Deixar arrefecer antes de desenformar
 
Tempo total de preparação: 20 minutos
 
 
Autor: Ana Santos



PANQUECA NO FORNO
 
 
Ingredientes:
 
-2oo ml de claras
-40g de farinha de aveia (1sc) 
 
 
Preparação:
 
- Bater as claras em castelo, juntar a farinha de aveia e
misturar bem. Vai ao forno a 180° durante 15 min 

BOLOS DE AVEIA
 
 
Ingredientes:
Preparação:
 
 
- 1 banana
- aveia 
- mel
- 1 colher de café fermento  
 
 
- Esmagar banana e colocar aveia até ficar consistente .
Por mel. Levar ao forno até dourar. 
 
 
Autor: Mónica Gonçalves



PANQUECAS DE FRUTAS
 
Ingredientes para a Massa:
 
-1 Maçã ou Pêra (já tocadas ou bem maduras)
-1 Banana
-100g de Farinha de Aveia (normalmente faço a farinha
na bimby)
-5 colheres de Flocos de Aveia
-1 colher de sopa de linhaça
-250 ml de Leite ou Bebida Vegetal
-Canela qb
-Pode adicionar sementes de chia
-Óleo de côco
 
Ingredientes para toppings:
 
-Mel
-Frutas a gosto
-Canela em pó
 
Preparação:
 
Juntar todos os ingredientes na liquidificadora ou na
bimby, e triturar tudo até formar uma pasta líquida (não
deverá estar demasiado líquida nem demasiado espessa).
Se não estiver ao seu gosto pode sempre adicionar mais
leite/bebida vegetal ou farinha/flocos de aveia.
Aquecer e untar uma frigideira anti-aderente com óleo
de côco
Com uma concha de sopa ou uma colher colocar uma
porção da massa na frigideira e deixar cozinhar até
formar bolhinhas ou ficar dourada, virar a panqueca e
deixar cozinhar mais alguns minutos.
Servir as panquecas ainda quentes com os toppings a
gosto.
 
 
Autor: Catarina Mendes



MUFFIN
 
 
Ingredientes:
 
- 1 sc de farinha 
- 2 colheres de leite vegetal 
- 4 colheres de sopa de claras
- 1 colher de café fermento  
 
 
Preparação:
 
misturar todos os ingredientes e levar ao forno a cozer.
 
 
Autor: Mónica Gonçalves



BROWNIE SAUDÁVEL (para toda a família)
 
 
Quantidade- 10 a 15 pedaços 
Custo médio - 6€
Duração - 20minutos
 
 Ingredientes:
-240g de chocolate negro (mínimo 70%)
-100g manteiga dos Açores 
-3 ovos
-3 colheres de sopa de mel
-55g de farinha de mandioca
 
 
Preparação:
 
Pré-aquecer o forno a 150 graus. 
Forrar um tabuleiro pequeno com papel vegetal.
Derreter o chocolate e a manteiga no fogão com a
chama no mínimo. 
Depois de derretido, colocar numa taça. Adicionar os
ovos, o mel e a farinha de mandioca. 
Bater com a batedeira.
Após a massa ficar bem misturada, colocá-la no
tabuleiro já forrado com papel vegetal, e levar ao forno
durante 12 minutos.
 
 
 
Autor: Henrique Branco e Sara Cintrão
 
 



BOLO DE BANANA
 
 
Ingredientes:
 
 
- 3 ovos
- 2 bananas
- 6 colheres de sopa de açúcar
- 3 colheres de sopa de óleo de coco e canela
- 2 xicaras de farelo de aveia
- 1 colher de chá de bicarbonato de sódio
 
 
Preparação:
 
No liquidificador bati 3 ovos, 2 bananas, 6 colheres de
sopa de açúcar, 3 colheres de sopa de óleo de coco e
canela. Acrescentei 2 xicaras de farelo de aveia e por
ultimo, 1 colher de chá de bicarbonato de sódio. Piquei
uma banana em rodelinhas e enfeitei por cima. Salpiquei
mais canela. Levei ao forno pré aquecido 180º por 35
minutos
 
 
                                                                          
Autor: Sara Patricia dos Santos Ribeiro



 
BOLO DE CENOURA
 
Ingredientes:
 
-4 cenouras
-6 tâmaras descaroçadas
-3 ovos
-200 g de flocos de aveia finos (ou farinha de aveia)
-1 laranja (só o sumo)
-60 g de azeite
-2 colheres de sopa de fermento em pó para bolos
-1 pitada de canela
 
 
Preparação:
 
Pré-aquecer o forno a 180º C.
Cozer as cenouras e triturar, juntamente com as
tâmaras (pode ser na bimby ou numa liquidificadora
ou até varinha mágica).
 
Juntar os ovos, os flocos, o sumo de laranja e o azeite
ao preparado anterior e bater até obter uma textura
homogénea (mais uma vez usando a bimby simplifica
o processo, mas pode usar uma batedeira).
Juntamr o fermento e a canela e mexer para
incorporar.
 
Verter o preparado para uma forma, previamente
forrada com papel vegetal, e levar ao forno por 20 a
30 minutos, sem ventoinha (fazer o teste do palito
para confirmar).
 
 
Autor: Catarina Mendes



TORTA DE CENOURA E TÂMARAS
 
Ingredientes:
 
- 4 ovos
- 300ml de água
- 60g de farinha de arroz
- 60g de tâmaras
- 2 cenouras
- 1 colher de sopa de canela
- 1 colher de sobremesa de fermento em pó
- 1 casca de laranja
 
Preparação:
 
- Pré aquecer o forno a 200°
- Ferver as cenouras cortadas aos pedaços em 300ml
de água, juntamente com as tâmaras sem caroço, a
canela e a casca de laranja, cerca de 15/20 minutos
- Triturar a mistura da cenoura com a varinha mágica
- Bater os ovos inteiros
- Juntar a mistura da cenoura aos ovos e continuar a
bater
- Juntar a farinha e o fermento e envolver bem
- Levar a massa ao forno numa forma/tabuleiro
próprio com papel vegetal, a 180° durante 20 minutos
- Virar a massa para um pano de cozinha limpo e
enrolá-la com o auxílio do pano de cozinha
- Deixar arrefecer e pronto a servir
 
 
 
Autor: Mariline Alves



DANONINHO FALSO (VEGANINHO)
 
Ingredientes:
 
- 500g de morango
- 1 colher (sopa) de sumo de limão
- 250g de tofu firme drenado (sem a água que vem no
pacote)
- 1/2 colher (chá) de goma xantana (opcional)
- 1/4 xícara (chá) de leite de coco (o industrializado é
melhor pois é mais espesso)
- 2 colheres (sopa) de açúcar demerara (opcional)
 
Preparação:
 
- Para o sabor de morango ficar bem presente, é
necessário fazer uma geleia: coloque os morangos
higienizados,  picados numa panela. Se quiser adicionar
açúcar, pode colocar neste passo para derreter bem os
cristais.
- Cozinhe em fogo baixo, amassando com um garfo.
Adicione o limão e deixe cozinhar até as frutas ficarem
macias. Quanto mais reduzir, mais gostoso e melhor vai
ficar a textura! Reserve a geleia no frigorífico.
- Quando estiver frio, bata a geleia com todos os outros
ingredientes no liquidificador até formar um creme
espesso e homogéneo.
Observações
1.    Guarde num pote fechado na geladeira. Dura a
mesma validade do tofu.
 
Autor: Carlos Eduardo Barreleiro
 
 



 
SOBREMESA DE GELATINA E QUEIJO QUARK
 
Ingredientes:
 
Gelatina (sabores a gosto)
Queijo Quark
 
Preparação:
 
Fazer a gelatina seguindo as instruções do pacote.
Adicionar o queijo quark na gelatina e mexer bem para
que fique uniforme e não tenha pedaços de queijo.
Deixar no frigorífico até ficar bem sólido.
Comer quando a fome apertar ou como sobremesa
saudável. É um excelente snack para a manhã ou a tarde.
 
 
 
 
Autor: Catarina Mendes
 
 



MINI QUICHES
 
 
Ingredientes:
 
 
- Cogumelos
- Espinafres
- Atum ou frango
- Ovos 
 
 Preparação:
- Colocar tudo nas formas, cobrir com os ovos
batidos levar ao forno e ir vendo  
 
 
 
 
Autor: Mónica Gonçalves



DISCOS DE QUEIJO FRESCO COM SALMÃO FUMADO E
MENTA LARANJA  
 
 
Ingredientes:
 
- 4 fatias de queijo fresco light
- 25g de salmão fumado
- 8 folhas de menta laranja
- Noz-moscada q.b.
 
 
Preparação:
 
- Fatie o queijo fresco em 4 rodelas e corte as fatias de
salmão em pedaços pequenos.
- Coloque sobre cada uma das fatias de queijo, uma
porção de salmão.
Tempere com noz-moscada e cubra com uma folha de
menta laranja
 
 
 
 
  
 
Autor: Mariline Alves



BERINGELAS RECHEADAS 
 
Ingredientes:
 
- 1 beringela grande
- 2 dentes de alho picados
- 1 bola de mozarela fresca cortada às fatias
- ½ alho-francês cortado em fatias fininhas
- 2 figos frescos cortados em quartos
- Tomates cherry (cortados em metades) q.b.
- Azeite q.b.
- 4 c. de sopa de vinagre balsâmico
- 1 c. de sopa de mel
- Sal q.b
 
- Corte a beringela ao meio e faça um corte na diagonal em cada
metade (com cuidado para não cortar a pele).
- Depois, espalhe o alho pelas metades da beringela, regue com
um fio de azeite e tempere com sal.
- Coloque a beringela num tabuleiro, com as metades viradas
para cima, e leve ao forno, pré-aquecido a 180ºC, durante 30
minutos.
- Enquanto isso, aqueça três colheres de sopa de azeite numa
frigideira em lume médio.
-Quando estiver quente, junte o tomate cherry e o alho-francês
e deixe cozinhar durante 3 a 5 minutos
- Quando as peles dos tomates cherry comecem a rebentar e o
alho-francês esteja macio, retire do lume e reserve numa taça
ou num prato.
- Na mesma frigideira onde cozinhou os tomates e o alho-
francês, junte o vinagre balsâmico e o mel e leve ao lume
(médio). Deixe ferver ligeiramente para reduzir o vinagre, até que
esteja com uma consistência de xarope.
- Quando a beringela estiver assada, espalhe as fatias de
mozarela por cima e depois junte o preparado dos tomates
cherry com o alho-francês e os figos.
- Leve novamente ao forno, a 180º C, durante 8 a 10 minutos,
para gratinar o queijo (até o queijo começar a derreter e a
borbulhar).
- Para terminar, retire do forno e tempere com a redução de
balsâmico e com um pouco mais de sal (a gosto). Se quiser, pode
juntar mais um pouco de azeite.
 
Autor: Mariline Alves
 



 
NUGGETS DE FRANGO
 
Ingredientes para  marinada:
 
-2 peitos de frango cortado em cubos/tiras
-1 iogurte natural ou grego, ou skyr
-Orégãos qb (ou outras ervas a gosto)
-Tomilho qb (ou outras ervas a gosto)
-½ colher de chá de flor de sal
 
Flocos de milho
Gotas de limão
 
Preparação:
 
Pré-aquecer o forno a 200ºC
Colocar os cubos/tiras de frango numa taça com os
ingredientes para a marinada e envolver bem. Deixar
marinar pelo menos 30 minutos para ganhar sabor.
Triturar grosseiramente os flocos de milho.
Passar os cubos/tiras de frango pela mistura de flocos de
milho pressionando bem para agarrar a crosta
Colocar papel vegetal num tabuleiro e dispor os
cubos/tiras de frango
Levar ao forno durante 10/15 minutos ou até ficarem
dourados
No final pode servir com umas gotas de limão
 
 
Obs: Para intolerantes à lactose pode usar iogurte de soja
ou côco, ou leite de côco
 
Autor: Catarina Mendes



NUGTES DE FRANGO AO MOLHO DE IOGURTE COM PAPPARDELE
DE COURGETE
 
Ingredientes:
Nuggets 
-Peito de frango 100g
-Sal qb
-Limao 3 colheres de sopa sumo
-Pimenta preta qb
-Pimentao doce 1g
-Aveia 50g
-Corn Flakes 50g
 
Molho Iogurte
-Iogurte natural 1/2
-Limao 1 colher sopa sumo
-Manjericão 2 folhas laminadas
 
Papardelle de courgette
-courgette 100g
-Azeite fio
-Alho 2 dentes
-Polpa de tomate 2 colheres de sopa
-Sal
 
Começar por cortar o peito de frango em cubos de 2cm, de
seguida temperar com limão, sal, pimenta preta e pimentão doce.
Descansar 30min.
Num prato esmagar os corn flakes e juntar a aveia.
Colocar os cubos no preparado anterior e e panar, carregando
bem para que agarre bem.
Levar ao forno cerca de 15min a 180 graus
Para o molho juntar todos os ingredientes e mexer bem.
Lavar bem a courgette e com a ajuda de um descascador tirar
lâminas finas.
Levar uma frigideira ao lume com azeite e o alho esmagado,
colocar as lâminas de courgette, temperar com sal e saltear,
finalizar com a polpa de tomate, colocar duas colheres de sopa
de água e saltear mais 2 minutos.
Empratar, colocando molho, os nugets por cima e pingar com
molho de iogurte, ao lado colocar a courgette.
 
Autor: Jorge Barroso



FEIJOADA DE LEGUMES COM FEIJÃO BRANCO
 
 
Para 5 a 6 pessoas
Duração: 55 min
Custo médio- 6€
 
 
Ingredientes:
 
- 1 cebola 
- 2 dentes de alho
- 2 cenouras 
- 1 batata doce
- 1 cabeça de brócolos
- 5 a 7 cogumelos brancos
- 600g de feijão preto cozido
- 1 molho de coentros 
- Arroz branco 
 
 
Preparação:
 
Cortar todos os legumes em pequenos pedaços.
Temperar com sal e pimenta, regar  com azeite e deixe
refogar durante 10 minutos em lume brando.
Juntar o feijão preto( se for de lata, escorrer a água
antes de juntar ao resto.). Deixar mais 5 minutos a
refogar.
De seguida, juntar água até cobrir os legumes. Deixar a
cozer e a apurar durante 30 a 40 minutos. Juntar o
molho de coentro cortados em pedaços e envolver. 
Servir com arroz branco.
 
Autores: Henrique Branco e Sara Cintrão



Ilustrações do livro de receitas
elaboradas pelas crianças do pré escolar

afidkids


