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fevereiro de 2017, com o
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Frutas

A primeira receita não é uma receita, e está em
primeiro porque para mim sempre foi e continua sendo a
primeira opção de lanche para os meus filhos: FRUTAS.

A partir dos 6 meses de idade o bebê pode comer
todas as frutas, adequando a apresentação para cada idade.
Frutas macias podem ser oferecidas em pedaços grandes para
o bebê pegar sozinho. Para quem prefere oferecer na colher as
frutas devem ser amassadas com o garfo ou raspadas com a
colher. Pode cozinhar no vapor para a consistência ficar mais
macia (exemplo: pera, maçã).

Banana pode ser esquentada no microondas por 1
minuto com uma pitadinha de canela.

Ofereça frutas frescas, variadas, tem tanta quantidade
que não dá para ficar sem opção!



Biscoito	de	Arroz	Integral	

Ingredientes
- 1/2	xícara	de	arroz	integral	
- orégano
- tomate	seco	em	flocos	(caso	não	encontre	pode	deixar	sem	
ou	usar	um	pouco	de	tomate	fresco,	nesse	caso	bata	no	
liquidificador	junto	com	o	arroz)	



Preparo
Cozinhe o arroz (1 medida do arroz para 3 de água),

pode temperar como quiser (alho, cebola, sal para maiores de
1 ano). Bata o arroz cozido no processador ou liquidificador,
adicione um pouquinho de água (apenas o suficiente para
bater). Acrescente o tomate em flocos e o orégano (ou se
preferir deixe para polvilhar por cima depois, eu prefiro já
misturar). Com a mão modele disquinhos finos. Coloque em
uma assadeira (se necessário pode untar, eu uso um tapete
de silicone que não gruda). Asse em forno pré-aquecido a 200
graus por 20-25 minutos. Quanto mais tempo mais
crocante/sequinho vai ficar. Para maiores de 1 ano pode
adicionar um pouquinho de sal ou queijo. Lógico, dá para
fazer vários sabores diferentes, inclusive doces.

Dá para fazer em diferentes formatos, os em formato
achatado ficam mais crocantes e os em formato de bolinho
ficam mais macios.

Não contém leite e ovo.
Pode ser oferecido a partir de 6 meses de idade, de

acordo com a aceitação e ajustando a consistência.



Biscoito	de	polvilho	e	cenoura

Ingredientes
- 2	xícaras	de	polvilho	azedo
- 1	cenoura
- 1	ovo
- 3	colheres	de	sopa	de	azeite	de	oliva	ou	outro	óleo	
- 1	pitada	de	sal	(para	maiores	de	1	ano)

Preparo

Cozinhe a cenoura na água até ficar macia e bata com um
pouquinho da água do cozimento (ainda quente), essa mistura
deve totalizar 150ml. Misture a cenoura batida ainda quente com
os outros ingredientes, até ficar uma massa homogênea.

Com um saco de confeitar faça palitos, círculos ou
bolinhas em uma assadeira antiaderente ou sobre papel manteiga.
Asse em forno pré aquecido a 200 graus por 20 minutos. O tempo
varia principalmente dependendo da espessura do biscoito, eu
faço fininho, e esse tempo foi o suficiente para ficar bem crocante.
Se quiser macio por dentro faça formatos mais “gordinhos” ou
deixe menos tempo.

Sugiro oferecer a partir de pelo menos 10 meses devido a
consistência, e de acordo com a aceitação de cada bebê, sem sal
até 1 ano.

Também pode ser feito com beterraba ao invés da
cenoura.



Bolinho	de	abóbora,	frango	e	
espinafre

Ingredientes
•1	xícara	(200g)	de	abóbora	(pescoço,	cabotiá,	japonesa)
•1	xícara	(100g)	de	peito	de	frango	desfiado
•1	xícara	de	espinafre
•1	colher	de	sobremesa	cheia	de	goma	de	tapioca
•½	colher	de	chá	rasa	de	sal	para	maiores	de	1	ano
•½	colher	de	chá	de	cúrcuma	ou	açafrão-da-terra
•Farinha	de	rosca	ou	de	arroz	para	empanar	

Preparo

Cozinhe a abóbora no vapor ou na panela. Cozinhe o frango,
desfie e pique. Pique o espinafre cru. Amasse a abóbora cozida.
Misture abóbora, frango, espinafre, sal, cúrcuma e goma de tapioca.
Faça bolinhos com as mãos. Passe na farinha. Asse na Airfryer por
cerca de 20 minutos ou no forno pré-aquecido alto (200º ou mais)
por 20-30 minutos, pode ser necessário untar a forma e a airfryer
com azeite ou óleo.

Pode ser oferecido a partir de 6 meses sem sal e de acordo
com a aceitação de cada bebê.



Bolinho	de	aipim	e	legumes

Ingredientes
- 1	aipim	/	mandioca	cozido	
- 1	cenoura	picada	
- sal	(para	maiores	de	1	ano)
- cebolinha	picada
- 2	colheres	de	sopa	de	couve	picada	

Preparo
Amasse	a	mandioca	com	as	mãos	ou	com	um	garfo,	

adicione	o	sal,	cenoura	e	a	cebolinha.	 Modele	bolinhos	com	as	
mãos.	Asse	na	airfryer por	20	minutos	ou	no	forno	alto	por	20	
minutos,	ou	até	dourar.

Pode	ser	oferecido	a	partir	de	6	meses	sem	o	sal.	
Os	legumes	podem	ser	variados	de	acordo	com	sua	

preferência	e	disponibilidade.	



Bolinho	de	batata	e	espinafre	
Ingredientes	
- 2	batatas	inglesas	médias
- 1	maço	de	espinafre	picado
- sal	para	maiores	de	1	ano
- cebola	e	alho	em	pó	
- água	ou	leite
- Opcional:	- 1	xícara	de	frango	cozido	desfiado	e	picado	

Preparo
Cozinhe	a	batata	no	vapor	ou	na	panela.	Amasse.	Pique	o	

espinafre.	Refogue	o	espinafre	com	um	fio	de	azeite,	adicione	a	
batata	e	um	pouco	de	água	ou	leite,	o	suficiente	para	ficar	na	
consistência	desejada.	Adicione	o	frango,	se	for	fazer	com	frango.	
Tempere	com	sal,	alho	e	cebola	em	pó.	

Coloque em um saco de confeiteiro e faça pequenos
discos/bolinhos em uma assadeira untada. Asse por 15 minutos no
forno alto (220 graus). Fiz cada disquinho do tamanho denuma
moeda de um real mais ou menos. Pode fazer em outros formatos,
inclusive maiores para bebês mais novos. Pode ser oferecido a
partir de 6 meses sem o sal e com água.



Bolinho	de	batata-doce,	milho	e	
frango	

Ingredientes
- 1	milho	
- 1	batata-doce
- 1/2	xícara	de	frango	desfiado
- Azeite	

Preparo

Cozinhe o milho na pressão por 20 minutos.
Cozinhe a batata-doce no vapor ou na panela. Tire o
milho da espiga com uma faca e depois pique. Pique o
frango desfiado. Amasse a batata-doce com um garfo.

Misture os três e faça bolinhos com as mãos.
Doure os dois lados em uma frigideira untada. Pode
adicionar uma pitada de sal para maiores de 1 ano.
Pode ser oferecido a partir de 6 meses sem o sal.



Bolinho	de	mandioca	com	ricota

Ingredientes
- 1	aipim	/	mandioca	cozido	
- 1	xícara	de	ricota	fresca
- sal	(para	maiores	de	1	ano)
- salsinha	ou	cebolinha	picada

Preparo

Cozinha a mandioca, amassa com um garfo, mistura com a
ricota (amassei com um garfo também), salsinha picada e uma
pitada de sal. Faz os bolinhos e assa na airfryer ou no forno
normal. Por cerca de 15 minutos (até dourar). Pode oferecer a
partir de 1 ano.



Bolo	de	banana	de	caneca

Ingredientes	
- 1	banana	
- 1	colher	de	sobremesa	cheia	de	farinha	de	aveia
- 1	colher	de	sobremesa	cheia	de	farelo	de	aveia	(ou	pode	usar	
as	duas	de	farinha	de	aveia)
- 1	ovo	inteiro
- opcional:	1	colher	de	chá	de	cacau	100%	em	pó

Preparo

Amasse a banana. Adicione o ovo, o farelo, a farinha,
cacau e misture. Despeje a mistura em uma caneca. Leve ao
microondas por 3 minutos (o tempo pode variar dependendo da
potência). Sugiro oferecer a partir de 9 meses. Também pode ser
feito com maçã picada ao invés de banana.



Bolo	de	cenoura	de	caneca
Ingredientes	
- 3	colheres	de	sopa	de	farinha	de	trigo	ou	aveia
- meia	cenoura	grande	crua	(para	quem	gosta	de	medidas	a	
minha	pesou	70g)

- 2	colheres	de	sopa	de	algum	óleo	vegetal	(usei	de	oliva,	
girassol	é	outra	opção)

- 1	colher	de	sopa	de	água
- 3	colheres	de	sopa	de	uva	passa	branca	(só	pela	cor	mesmo,	
a	escura	também	pode	ser	usada)	OU	10	damascos	(nesse	
caso	usei	1	colher	a	mais	de	água)

- 1	ovo
- 1	colher	de	chá	de	fermento

Preparo

Bate	tudo	no	liquidificador	menos	o	fermento.	Divide	a	
massa	em	duas	xícaras	.	Coloca	meia	colher	de	chá	de	fermento	
em	cada	uma	e	mistura.	Põem	no	micro	2	minutos	e	meio.	

Sugiro	oferecer	a	partir	de	9	meses.	



Crepioca
Ingredientes
- 1	ovo
- 1	colher	de	sopa	de	goma	de	tapioca
- 1	pitada	de	sal	(para	maiores	de	1	ano)
- queijo	mussarela (para	maiores	de	1	ano)

Preparo

Misture	o	ovo	com	a	goma	de	tapioca	(pode	peneirar	
antes	se	quiser)	e	sal.	Coloque	em	uma	frigideira	antiaderente	
untada.	Deixar	dourar	em	fogo	baixo,	quando	estiver	quase	pronta	
coloque	o	queijo	em	uma	metade	e	dobre.

Pode	ser	oferecido	a	partir	de	1	ano	com	o	queijo	e	sal.	A	
partir	de	6	meses	sem	queijo	e	sal	e	de	acordo	com	a	aceitação	de	
cada	bebê.	Opcional:	para	facilitar	para	bebês	mais	novos	pode	
mistura	o	recheio	diretamente	na	massa,	pode	ser	queijo,	frango	
desfiado,	legumes	picados,	etc.	



”Danoninho”	de	manga

Ingredientes
- 2	inhames
- 1	manga

Preparo
Descasque	os	inhames	e	cozinhe	na	panela	ou	na	pressão	

até	ficarem	macios.	Descasque	a	manga	e	corte	em	pedaços	
grandes.	

Bata	a	manga	e	o	inhame	no	liquidificador	e	coloque	na	
geladeira.	Sirva	frio.	Pode	ser	feito	com	outras	frutas.	

Pode	ser	oferecido	a	partir	de	6	meses.	



Gelatina	de	uva

Ingredientes
- 300ml	de	água
- 250ml	de	suco	de	uva	natural
- 1	colher	de	sopa	de	gelatina	em	pó	sem	sabor	

Preparo
Ferva a água. Desligue o fogo e adicione a gelatina na

água, mexendo para dissolver. Adicione o suco frio e mexa.
Coloque em uma forma média ou forminhas pequenas

individuais. Deixe na geladeira até endurecer.
Pode ser oferecido a partir de 1 ano.



Milho	cozido
Nem toda receita precisa ser trabalhosa, um simples milho

cozido pode ser uma ótima opção de lanche!
Ingredientes
- espiga	de	milho	(pode	ser	milho	verde	ou	meu	preferido	milho	
doce,	é	apenas	outra	variedade	de	milho,	um	pouco	mais	
adocicado	naturalmente)

- sal	(para	maiores	de	1	ano)
- água

Preparo
Coloque as espigas de milho na panela de pressão e cubra

com água. Cozinhe por 20 minutos depois que pegar pressão.
Deixe a pressão sair naturalmente.

Para bebês menores existem duas formas de oferecer na
espiga: corte os grãos longitudinalmente com uma faca para
comer na espiga ou passe suavemente um ralador sobre os grãos,
apenas para tirar a casca. Caso prefira tire da espiga e pique em
pedacinhos pequenos. Crianças maiores podem comer
diretamente da espiga. Pode ser oferecido a partir de 6 meses.



Ovo	cozido
Seguindo a linha de receitas fáceis, ovo cozido é ótima

opção para café-da-manhã, super nutritivo. Pode ser oferecido a
partir de 6 meses (tanto a clara quanto a gema) desde que bem
cozido.

Para isso, cozinho na água fervendo por 10 minutos
(coloco o ovo quando já está fervendo, para saber o tempo certo).

Depois, para descascar rapidamente, ”role” ovo com a
mão em uma superfície dura, para quebrar a casca inteira em
pequenos pedaços, depois puxe a casca por baixo daquela
película, a casca sai com muita facilidade e por inteira.

Ovo de codorna também pode ser oferecido da mesma
maneira.



Panqueca	
Ingredientes	
- 3/4	de	xícara	de	farinha	de	trigo	(pode	ser	integral	ou	não)
- 1	ovo	
- 1/2	xícara	de	leite	
- 1	colher	de	sobremesa	de	manteiga	derretida
- 1/2	colher	de	sobremesa	de	linhaça	(opcional)
- 1	pitada	de	sal	
- 1	colher	de	chá	de	fermento	químico	em	pó

Preparo

Misture todos os ingredientes (fermento por último) em
uma tigela com uma colher até formar uma massa homogênea.

Coloque uma colher de sopa da massa em uma frigideira
antiaderente (untar se necessário) aquecida e deixar dourar dos
dois lados ou despeje a massa na máquina de crepe ou wafer.

Pode ser oferecido a partir de 1 ano, quem quiser adaptar
para menores de 1 ano substitua o leite por água ou leite vegetal e
a manteiga por óleo ou azeite, nesse caso sugiro oferecer a partir
de 9 meses. Dá para misturar queijo na massa, pedacinhos de
banana, várias opções, mas pura também é uma delicia.



Panqueca	de	milho

Ingredientes
- 1	espiga	de	milho
- 4	col de	sobremesa	de	farelo	de	aveia	
- sal	opcional	para	maiores	de	1	ano

Preparo

Cozinhe o milho na panela de pressão por 20 minutos e
depois de pronto tire os grãos da espiga com uma faca. Bata no
liquidificador ou processador com um pouco de água (só o
suficiente para conseguir bater, é para ficar um creme grosso).
Misture com o farelo. Coloque em uma frigideira antiaderente
untada com azeite ou manteiga em fogo médio e espalhe com
uma colher. Deixe até dourar (cerca de 3 minutos de cada lado).
Pode ser oferecido a partir de 6 meses.



Pão	de	abóbora
Ingredientes	
- 3	xícaras	de	farinha	integral	(pode	misturar	com	farinha	de	aveia	
ou	outra	de	sua	preferência)
- 300g	de	abóbora	(usei	cabotiá)
- 1	xícara	de	água	morna
- 1/4	xícara	de	azeite	de	oliva
- 1	colher	de	chá	de	sal
- 1	colher	de	chá	de	alecrim	seco	ou	fresco	(opcional)
- 2	colheres	de	sopa	de	linhaça	(usei	a	dourada)
- 10g	de	fermento	biológico	em	pó	(1	pacotinho	pequeno	ou	1	col
de	sopa	rasa)
- 2	colheres	de	sopa	rasas	de	açúcar	(serve	para	alimentar	o	
fermento)

Preparo

Cozinhe a abóbora, prefiro cozinhar no vapor para não
absorver muita água, amasse com um garfo. Misture todos os
ingredientes menos a linhaça e sove a massa. Deixe descansar pelo
menos 30 minutos para crescer. Misture a linhaça e coloque numa
forma para pão. Asse em forno a 180 graus por 40 minutos. Pode
ser feito também na máquina de pão. Pode fazer em pãezinhos
pequenos, redondinhos e até rechear. Para bebês menores pode
fazer sem sal. O açúcar é necessário para alimentar o fermento e
fazer o pão crescer, será consumido pelo fermento, portanto pode
ser oferecido para menores de 2 anos. Sugiro oferecer a partir de 9
meses.



Pão	de	banana
• Ingredientes
- 3	bananas	
- 1	xícara	de	farinha	de	aveia
- 1	xícara	de	farinha	de	trigo	integral
- 1	ovo	inteiro
- 2	colheres	de	sopa	de	óleo	de	côco ou	outro	óleo	(girassol	por	
exemplo)
-2	colheres	de	chá	de	fermento	químico	OU	1/2	sachê	de	

fermento	biológico	seco	instantâneo	(nesse	caso	acrescente	1	
colher	de	sobremesa	de	açúcar	que	serve	para	alimentar	o	
fermento,	e	deixe	crescer	meia	hora	antes	de	assar)

- 1/2	colher	de	chá	de	canela	em	pó
- 1	colher	de	sobremesa	de	aveia	em	flocos	grossos	(opcional,	

para	polvilhar	em	cima)

Preparo

Amasse as bananas com um garfo, misture todos os
ingredientes menos a aveia em flocos. Coloque em uma forma
pequena, untei com o óleo de côco. Polvilhe a aveia em flocos por
cima. Asse em forno pré-aquecido a 180 graus por 25 minutos.

Sugiro oferecer a partir de 9 meses.



Pão	de	batata	e	cenoura	
Ingredientes
- 1	batata
- 1	xícara	de	farinha	de	trigo	integral
- 1	xícara	de	farinha	de	aveia
- 1	ovo	inteiro
- 1	gema	(para	pincelar)
- 1	pacotinho	de	10g	de	fermento	biológico	seco	(cerca	de	1	col
sopa)
- 1	colher	de	sopa	de	açúcar	(serve	para	alimentar	o	fermento)
- 1	colher	de	sopa	de	azeite	de	oliva	ou	outro	óleo	ou	manteiga
- 1/2	xícara	de	leite	morno	(ou	água	para	menores	de	1	ano)
- 1	cenoura	ralada	e/ou	picada
- 1/2	colher	de	chá	de	sal	(para	maiores	de	1	ano)
- 1	colher	de	sopa	de	linhaça	(opcional,	usei	a	dourada)



Preparo

Cozinhe a batata. Aqui vai uma dica, para não
perder tempo, porque pão já leva um certo tempo
para fazer, e também para a batata não absorver muita
água e precisar de mais farinha: cozinha a batata no
microondas, lava e deixa úmida, faz alguns furos com
um garfo, deixa 4 minutos no microondas de um lado,
vira e deixa mais 3 do outro. Tira a casca, sai bem fácil,
e amassa. Mistura a batata com os outros ingredientes
menos a gema (vamos usar no final para pincelar).
Bata bem, de preferência sove na batedeira com o
gancho.

Deixa descansar pelo menos 30 minutos para o
fermento agir, e lembro que o açúcar da receita vai ser
consumido pelo fermento, então não tem problema
para menores de 2 anos. Depois que a massa crescer
faça pequenos pãezinhos com as mãos, normalmente
nessa hora precisa um pouco mais de farinha para não
grudar nas mãos, mas cuidado para não exagerar, se
quiser pode rechear (queijo, cream cheese, frango,
etc).

Coloque os pães numa assadeira, pincele a
gema por cima e asse em forno pré-aquecido a 180
graus por 30 minutos. Rende cerca de 10 pães
pequenos. Pode ser oferecido a partir 9 meses de
acordo com a aceitação de cada bebê. Para menores
de 1 ano pode ser feito com água ao invés de leite.



Pão	de	polvilho	de	frigideira

Ingredientes
- 1	ovo
- 1	colher	de	sopa	de	polvilho	(doce	ou	azedo)
- 1/2	colher	de	sopa	de	chia	ou	linhaça	(opcional)
Opções	de	recheio:	frango	desfiado,	queijo	ralado,	orégano,	
tomate	em	flocos

Preparo

Misture todos os ingredientes e coloque em uma frigideira
antiaderente untada. Deixe cerca de 3 minutos de 1 lado, vire e
deixe mais 3 do outro, o tempo pode variar dependendo da
espessura da massa. Pode ser oferecido a partir de 6 meses.



Pão	de	queijo	e	cenoura
Ingredientes
- 1/2	xícara	de	polvilho	doce	
- 1/2	xícara	de	polvilho	azedo
- 1/2	xícara	de	água
- 1	ovo
- 2	colheres	de	sopa	de	azeite	de	oliva	(ou	outro	óleo)
- 1	xícara	de	cenoura	ralada
- 1	xícara	de	queijo	minas	ralado	(ou	outro	queijo)
- 1	colher	de	sopa	de	linhaça
- sal

Preparo

Em uma tigela coloque os dois polvilhos e 1 pitada de sal.
Ferva a água junto com o azeite de oliva e despeje no polvilho.
Mexa e deixe esfriar por alguns minutos. Acrescente o ovo (se
estiver muito quente o ovo vai cozinhar, por isso precisa esperar
um pouco). Acrescente a cenoura, o queijo e a linhaça. Misture
tudo e faça bolinhas com as mãos. A massa é um pouco grudenta,
faça com as mãos molhadas ou untadas com um pouco de óleo.
Asse em forno pré-aquecido a 200 graus por 30 minutos.
Pode ser oferecido a partir de 1 ano.



Pastel	de	aveia	e	banana
Ingredientes	
- 1	xícara	e	meia	de	farinha	de	aveia
- 2	colheres	de	sopa	de	azeite	ou	óleo
- 5	colheres	de	sopa	de	água	(pode	variar	um	pouco,	tem	que	ir	
sentindo	a	massa,	para	ficar	úmida	mas	não	grudenta)	
- 1	gema	de	ovo	para	pincelar	(opcional)

Para	o	recheio
- 1	banana	amassada

Preparo

Misture os ingredientes da massa, abre com um rolo em
uma superficie lisa (não coloca farinha na superfície, se colocar vai
secar a massa e quebrar na hora de fechar o pastel). Corta em
círculos, recheia com a banana amassada (cuidado para não por
demais e abrir), umedece a borda, fecha e aperta com um garfo.
Pincele a gema de ovo se desejar. Asse no forno pré aquecido a
180 graus por 25 minutos. Pode congelar. Sugiro oferecer a partir
de 9 meses. Também pode ser feito com recheios salgados e na
airfryer.



Polenta	de	legumes
Ingredientes
- 1/2	xícara	de	farinha	para	polenta	instantânea	(uso	a	da	Paganini)
- 2	xícaras	de	água
- 1	xícara	de	Cenoura	e	1	xícara	de	brócolis	picados	(pode	usar	
outros	legumes	e	verduras)
- 1	xícara	de	frango	desfiado	e	picado	(opcional)
- sal	para	maiores	de	1	ano

Preparo

Ferva a água em uma panela, acrescente aos poucos a
farinha, sempre mexendo para não empelotar. Adicione os
legumes picados. Cozinhe por 5 minutos, até ficar com
consistência cremosa. Pode comer assim, dá para colocar numa
assadeira e finalizar no forno (até com um queijinho gratinado por
cima), na frigideira ou espalhe numa assadeira para esfriar, depois
cortei quadradinhos e finalize com 10 minutos na airfryer (foto).
Pode ser oferecida a partir de 6 meses sem sal, de acordo com a
aceitação de cada bebê. Pode variar os legumes e inclusive incluir
frango desfiado ou carne moída.



Torta	integral	de	carne	e	legumes

Ingredientes
- 1	xícara	de	farinha	de	aveia
- 1	xícara	de	farinha	de	quinoa
- 1	ovo
- 2	colheres	de	sopa	de	azeite	de	oliva
- 1	xícara	de	leite	ou	água	(leite	para	maiores	de	um	ano)
- 1	pitada	de	sal
- 2	colheres	de	chá	de	fermento	químico	(opcional)

Recheio	(pode	variar	os	legumes	de	acordo	com	preferência	e	
disponibilidade)
- 250g	de	carne	moída
- 1	cebola	picada
- 1	cenoura	picada
- ½	beterraba	picada
- 1/2	brócolis	picado



Preparo

Recheio. Refogue a cebola, acrescente a carne e depois os
legumes picados. Cozinhe até estar bem cozida e tiver evaporado o
excesso de água. Se ficar com muita água demora para assar

depois.
Massa. Bata todos os ingredientes na batedeira ou

liquidificador. Fermento por último (pode fazer com ou sem).
Misture a massa com o recheio e despeje em uma assadeira
untada e enfarinhada. Também pode ser em formas individuais de
cupcake. Com as medidas da receita fica bastante recheio e pouca
massa, isso é proposital, gosto assim, se quiser pode aumentar a
quantidade de massa.

Asse no forno pré-aquecido a 200 graus por 30 minutos
(tempo pode variar dependendo do tamanho da forma). Sugiro
oferecer a partir de 9 meses (sem sal).



Sorvete	de	banana

Ingredientes
- 1	banana	picada	congelada
- 1	colher	de	sopa	de	leite	ou	água	- a	medida	não	precisa	ser	
exata,	é	só	um	pouco,	o	suficiente	para	conseguir	bater	no	
liquidificador.

Preparo

Bata a banana com o leite no liquidificador até ficar com a
consistência cremosa tipo sorvete de massa.
Pode ser oferecido a partir de 6 meses, com leite a partir de 1 ano.

Pode fazer outros sabores misturando outras frutas junto
com a banana (manga, morango, etc).


