Apresenta:
E-BOOK

Deliciosas receitas de

LANCHES
10 RECEITAS DE LANCHES
SELECIONADAS DO CATÁLOGO
DA AGENDA SAUDÁVEL

De Simone e Delane, mãe nutricionista e filha endocrinologista.
Aliado a hábitos saudáveis de sono e exercícios físicos, o ato de alimentar-se várias vezes ao dia é fator chave tanto
para a saúde quanto para a boa forma. Por isso decidimos trazer pra você este ebook exclusivo de lanches.
Para montar lanchinhos intermediários completos, práticos e saudáveis precisamos de combinações estratégicas:
Carboidrato com proteínas ou carboidrato com gorduras do bem.
Outra dica é escolher alimentos com maior densidade nutritiva, e não somente contar calorias. O alimento pode
até ser calórico, desde que sejam calorias que fornecem nutrientes, vitaminas e minerais. Quando ingerimos esse
tipo de alimento, nosso corpo reage melhor e nosso apetite fica mais controlado, pois fornecemos matéria-prima
de maior qualidade para o organismo trabalhar.
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BOLO DE
BANANA COM
AVEIA SEM
AÇÚCAR

CLASSIFICAÇÃO: sem lactose (se usar o
óleo para untar), vegetariano (caso utilize
manteiga, a receita torna-se com lactose)
CATEGORIAS: sobremesas
OCASIÃO: lanche
RENDIMENTO: 9 porções
VALOR CALÓRICO POR PORÇÃO: 236 kcal
TEMPO DE PREPARO: 50 minutos
DIFICULDADE: Aprendiz



CLIQUE AQUI
E VEJA A RECEITA
TAMBÉM NO SITE!

BOLO DE BANANA E AVEIA SEM AÇÚCAR

INGREDIENTES

PREPARO

• 4 bananas bem maduras (ou 4 maçãs ou
abóbora cozida)

1. Bata as bananas, os ovos e o óleo no liquidificador até ficar com uma textura homogênea

• ½ xícara de azeite, ou óleo de coco ou óleo vegetal
• 2 xícaras de aveia (em flocos finos ou grossos)
• 1 xícara de água
• 4 ovos
• 1 xícara de uva passa (ou cramberry)
• 2 col de sopa de fermento em pó
• Canela a gosto

2. Jogue as passas e bata só mais um pouco. (Se você não gostar de passas, pode bater completamente e o
bolo não vai ficar com gosto de passas, mas vai ficar mais pesado)
3. Unte uma forma de buraco no meio com manteiga (ou margarina ou óleo) e polvilhe com farinha. Despeje
a massa na forma e asse em forno médio pré-aquecido por 40 minutos
4. Misture bem a massa com a aveia e com a canela e, por fim, adicione o fermento
5. Despeje na forma untada com manteiga e farinha de aveia e leve para assar a 180º por aproximadamente
35 minutos
6. Antes de tirar confira se o bolo está assado, porque pode levar mais tempo

• 1 colher (sobremesa) de fermento em pó
• Manteiga ou óleo vegetal para untar
• Farinha de trigo para polvilhar
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WRAP DE
FRANGO COM
RÚCULA

CLASSIFICAÇÃO: sem lactose
CATEGORIAS: entradas e aperitivos
OCASIÃO: lanche
RENDIMENTO: 4 porções
VALOR CALÓRICO POR PORÇÃO: 178 kcal
TEMPO DE PREPARO: 30 minutos
DIFICULDADE: aprendiz



CLIQUE AQUI
E VEJA A RECEITA
TAMBÉM NO SITE!

WRAP DE FRANGO COM RÚCULA

INGREDIENTES

PREPARO

• 2 filés de peito de frango

1. Em uma panela com água, leve os peitos de frango ao fogo, com louro, sal e pimenta

• 2 folhas de louro

2. Quando estiver cozido, desfie

• 1 colher (café) de sal

3. Corte os tomates cereja ao meio

• 1 pitada de pimenta-do-reino preta moída

4. Em uma panela, coloque o azeite, junte o frango, os tomates e o orégano

• 12 tomates cereja

5. Refogue, junte a água e mexa

• 1 colher (sopa) de azeite

6. Quando a água secar, desligue o fogo

• 1 colher (sobremesa) de orégano

7. Distribua ¼ do recheio sobre cada um dos pães para wrap, cubra o recheio com algumas folhas de rúcula
e enrole os wraps (como panquecas). Sirva cortados ao meio

• 1 xícara (chá) de água
• 4 pães para wrap (se quiser ousar pode substituir
por couve manteiga)
• ½ maço de rúcula
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PERA RECHEADA
COM NUTS

CLASSIFICAÇÃO: sem glúten, sem lactose,
vegetariano (excluindo as uvas passas a
receita torna-se lowcarb)
CATEGORIAS: sobremesa, lanche
OCASIÃO: sobremesa, lanche
RENDIMENTO: 4 porções
VALOR CALÓRICO POR PORÇÃO: 94 Kcal
TEMPO DE PREPARO: 1 hora
DIFICULDADE: aprendiz



CLIQUE AQUI
E VEJA A RECEITA
TAMBÉM NO SITE!

PERA RECHEADA COM NUTS

INGREDIENTES

PREPARO

• 2 peras portuguesas macias

1. Corte as peras na metade

• Suco de ½ limão

2. Retire as sementes e parte da polpa para ter espaço para o recheio

• 4 unidades de nozes

3. Coloque as peras em uma assadeira e leve para assar no forno a 210ºC por 20 min

• 4 unidades de castanha do Pará

4. Enquanto isso, corte a polpa retirada em pedaços pequenos

• 4 unidades de castanha de caju sem sal

5. Pique os nuts grosseiramente

• 1 colher (sopa) de uvas passas

6. Misture a polpa das peras picadas, os nuts, as uvas passas e a canela

• ½ colher (chá) de canela em pó

7. Retire as peras do forno e recheie-as com a mistura

• ½ xícara (chá) de água

8. Regue cada pera com um pouco de água
9. Volte ao forno e asse até dourar (30min)
10. Sirva as peras recheadas com uma canela em pau em cima para decorar.
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OVOS BENEDICT
LEVINHOS

CLASSIFICAÇÃO: sem classificação
CATEGORIAS: entradas e aperitivos, lanche
OCASIÃO: lanche
RENDIMENTO: 4 porções
VALOR CALÓRICO POR PORÇÃO: 200 kcal
TEMPO DE PREPARO: 20 minutos
DIFICULDADE: aprendiz



CLIQUE AQUI
E VEJA A RECEITA
TAMBÉM NO SITE!

OVOS BENEDICT LEVINHOS

INGREDIENTES

PREPARO

• 4 colheres (sopa) de vinagre de vinho branco ou
tinto

OVOS POCHÉ

• 4 ovos
• 8 fatias de peito de peru light
• 4 fatias de pão de forma integral
• 2 xícaras de espinafre fresco cozido rapidamente
MOLHO HOLANDÊS
• ½ xícara de iogurte natural escorrido ou mais firme
• 1 Gema de Ovo
• 1 colher (chá) de Suco de limão espremido
• 1 colher (chá) de mostarda amarela ou dijon
• 1 colher (chá) de dill

1. Coloque água em uma panela pequena, e leve ao fogo até ferver
2. Acrescente 1 colher do vinagre
3. Diminua o fogo, e quebre um ovo na água. Não mexa
4. Quando o ovo estiver esbranquiçado, retire-o com uma escumadeira e mantenha-o em água morna até servir
5. Repita o processo com os outros ovos
PEITO DE PERU
6. Aqueça uma frigideira e coloque as fatias de peito de peru duas a duas
7. Deixe dourar de um lado e vire
8. Quando estiver pronto, retire do fogo e reserve
MOLHO HOLANDÊS
9. Aqueça água em uma panela
10. Em outro recipiente menor, coloque todos os ingredientes e deixe-os em banho-maria até engrossar
11. Retire do fogo e reserve
MONTAGEM
12. Aqueça pães a sua escolha (Torradeira ou Forno)
13. Coloque o espinafre, e sobre ele o peito de peru
14. Acrescente o ovo poché por cima e regue com o molho holandês
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BRUSCHETTAS
INTEGRAIS DE
BERINJELA COM
RICOTA

CLASSIFICAÇÃO: vegetariano
CATEGORIAS: entrada, lanche
OCASIÃO: aperitivos, lanche
RENDIMENTO: 4 porções
(4 unidades por porção)
VALOR CALÓRICO POR PORÇÃO: 104 kcal
TEMPO DE PREPARO: 1 hora
DIFICULDADE: Aprendiz



CLIQUE AQUI
E VEJA A RECEITA
TAMBÉM NO SITE!

BRUSCHETTAS INTEGRAIS DE BERINJELA COM RICOTA

INGREDIENTES

PREPARO

• 1 berinjela grande

1. Coloque a berinjela inteira no forno por 40 minutos. Passado o tempo, corte a berinjela ao meio e raspe a
polpa com um garfo, desfiando-a reserve a polpa

• 200g de ricota fresca amassada
• 1 colher (sobremesa) de azeite
• 1 colher (sopa) de uvas passas brancas
• 4 nozes picadas grosseiramente
• 1 colher (café) de sal

2. Em um recipiente, misture a ricota, o azeite, as passas e as nozes picadas, tempere com sal reserve a mistura
3. Corte os pães de forma em quatro quadradinhos, cubra os quadrados com a pasta de ricota em seguida,
distribua a berinjela sobre as torradas
4. Leve as bruschettas ao forno médio, por 10 minutos. Sirva.

• 4 fatias de pão de forma integral
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SANDUÍCHE DE
ATUM COM MAÇÃ

CLASSIFICAÇÃO: sem lactose
CATEGORIAS: lanche
OCASIÃO: lanche
RENDIMENTO: 4 porções
VALOR CALÓRICO POR PORÇÃO: 214 kcal
TEMPO DE PREPARO: 15 minutos
DIFICULDADE: iniciante



CLIQUE AQUI
E VEJA A RECEITA
TAMBÉM NO SITE!

SANDUÍCHE DE ATUM COM MAÇÃ

INGREDIENTES

PREPARO

• 1 lata de atum em água

1. Em uma tigela, misturar o atum, as alcaparras, as amêndoas, o azeite, o sal e a pimenta

• 1 colher (sopa) de alcaparras

2. Corte a maçã em fatias finas e regue as fatias com o suco do limão

• 8 amêndoas picadas grosseiramente

3. Passe a mistura de atum em 2 das fatias de pão, coloque as fatias de maçã sobre a mistura de atum e
distribua as folhas de alface

• 1 colher (sopa) de azeite
• 1 colher (café) rasa de sal

4. Feche os sanduíches com as demais fatias. Corte os sanduíches ao meio. Sirva.

• 1 pitada de pimenta-do-reino preta moída
• 1 maçã fatiada
• Suco de ½ limão
• 4 fatias de pão de forma integral (fatias maiores)
• 8 folhas de alface roxa
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VITAMINA DE
PÊSSEGO COM
FRAMBOESA

CLASSIFICAÇÃO: vegetariano, sem glúten
(Com o cereal matinal a receita
torna-se com glúten)
CATEGORIAS: bebidas, lanche
OCASIÃO: lanche
RENDIMENTO: 1 porção
VALOR CALÓRICO POR PORÇÃO: 276 kcal
TEMPO DE PREPARO: 5 minutos
DIFICULDADE: iniciante



CLIQUE AQUI
E VEJA A RECEITA
TAMBÉM NO SITE!

VITAMINA DE PÊSSEGO COM FRAMBOESA

INGREDIENTES

PREPARO

• ½ xícara (chá) de framboesa

1. Coloque as framboesas e o mel no liquidificador e bata até que fique cremoso. Reserve. Se não quiser as
sementes, passe por uma peneira

• 1 colher (chá) e mel
• 1 pêssego sem casca e sem caroço
• ½ pote de iogurte natural desnatado
• ¼ de xícara (chá) de leite

2. No liquidificador, coloque o pêssego, o iogurte e o leite e bata por 1 minuto ou até que a mistura fique cremosa
3. Despeje em uma tigela, mescle com o coulis
4. Lanche completo: Sirva a vitamina com cereal matinal para um lanche completo

LANCHE COMPLETO:
• 1 colher de sopa de cereal matinal
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MUFFINS DE
LEGUMES COM
MUÇARELA DE
BÚFALA

CLASSIFICAÇÃO: vegetariano
CATEGORIAS: lanche
OCASIÃO: lanche, café da manhã
RENDIMENTO: 10 porções (2 por porção)
VALOR CALÓRICO POR PORÇÃO: 131 kcal
TEMPO DE PREPARO: 1 hora 30 minutos
DIFICULDADE: Aprendiz



CLIQUE AQUI
E VEJA A RECEITA
TAMBÉM NO SITE!

MUFFINS DE LEGUMES COM MUÇARELA DE BÚFALA

INGREDIENTES

PREPARO

RECHEIO

1. Pré aqueça o forno. Em um recipiente, misture todos os ingredientes do recheio; Reserve

• 1 Cenoura ralada
• ½ abobrinha ralada
• ½ xícara (chá) de ervilha cozida
• 1 ½ xícara (chá) (150g) de muçarela de búfala
cortada em cubos pequenos
MASSA

2. No liquidificador, bata todos os ingredientes da massa, exceto o parmesão ralado,até formar uma massa
homogênea
3. Despeje o conteúdo do liquidificador no recipiente com o recheio e misture com ajuda de uma colher
4. Porcione a mistura em fôrmas de muffin (empada) preenchendo apenas 2/3 da forma
5. Salpique o queijo ralado por cima
6. Leve ao forno por cerca de 1 hora ou até dourar. Sirva quentinho

• 2 potes de iogurte natural desnatado
• 1 xícara (chá) de farinha de trigo
• 1 xícara (chá) de farinha de trigo integral
• 1 ovo
• 1 colher (café) de sal
• 1 colher (sopa) de fermento químico
• 5 colheres (sopa) de leite desnatado
• 5 colheres (sopa) de parmesão ralado
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BOLINHO DE
AVEIA COM MAÇÃ

CLASSIFICAÇÃO: sem glúten, sem lactose,
vegetariano
CATEGORIAS: acompanhamentos
OCASIÃO: sobremesa
RENDIMENTO: 7 porções
(1 unidade por porção)
VALOR CALÓRICO POR PORÇÃO: 249kcal
TEMPO DE PREPARO: 50 minutos
DIFICULDADE: Fácil



CLIQUE AQUI
E VEJA A RECEITA
TAMBÉM NO SITE!

BOLINHO DE AVEIA COM MAÇÃ

INGREDIENTES

PREPARO

• 1 maçã vermelha grande com casca e sem
sementes cortada em cubos pequenos

1. Em uma vasilha funda, coloque todos os ingredientes e misture até obter uma mistura homogênea

• 1 ½ xícara (chá) de aveia em flocos

2. Distribua a massa em aproximadamente 7 formas pequenas de empadinhas, untadas com margarina e
farinha de trigo

• ¼ xícara (chá) de uva-passa preta sem sementes

3. Leve ao forno médio (200°C) e asse por aproximadamente 30 min. ou até a superfície ficar levemente dourada

• 2 colheres (sopa) de farinha de trigo integral

4. Retire do forno, desenforme e sirva quente ou frio

• 1 colher (sopa) de mel
• 1 ovo
• ½ colher (chá) de essência de baunilha
• 1 colher (sopa) de manteiga sem sal
• 2 colheres (sopa) de iogurte natural
• 1 colher de chá de fermento em pó
• ¼ xícara (chá) de nozes picadas grosseiramente
• 1 xícara (chá) de leite integral
• ½ colher (chá) de canela em pó
• Margarina e farinha de trigo para untar
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SANDUÍCHES
DE GUACAMOLE
COM PERU

CLASSIFICAÇÃO: sem lactose
CATEGORIAS: Acompanhamentos
OCASIÃO: entrada
RENDIMENTO: 10 mini sanduíches
VALOR CALÓRICO POR PORÇÃO: 106 kcal
TEMPO DE PREPARO: 15 minutos
DIFICULDADE: aprendiz



CLIQUE AQUI
E VEJA A RECEITA
TAMBÉM NO SITE!

SANDUÍCHES DE GUACAMOLE COM PERU

INGREDIENTES

PREPARO

• 1 abacate maduro

1. Amasse o abacate, adicione o suco do limão, o coentro, o tomate, tempere com sal, pimenta e adicione
o azeite

• Suco de 1 limão
• 1 colher (sopa) de coentro picado
• 1 tomate sem sementes picado em cubos
• Sal e pimenta-do-reino a gosto
• 1 colher (sobremesa) de azeite

2. Para montar os sanduíches, corte os pães ao meio
3. Coloque em cada um deles uma colher (sopa) do guacamole preparado, uma fatia de peito de peru e
uma folha de alface
4. Feche os sanduíches e sirva

• 10 unidades de mini pão integral
• 10 fatias de peito de peru
• 10 folhas de alface lisa ou romana
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