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Introdução

 Os hábitos alimentares saudáveis devem ser estabelecidos na infância. A criança 
aprende por imitação. Devemos educar nossas papilas gustativas desde cedo, no entanto 
o que acontece é que as crianças estão cada vez mais sendo estimuladas a comer alimen-
tos ricos em açúcares, gorduras e sal (aparentemente mais palatáveis).
	 A	dificuldade	na	alimentação	é	um	problema	comum	enfrentado	pelos	pais	durante	
a	infância	de	seus	filhos.	Após	o	período	de	amamentação,	de	acordo	com	a	Organização	
Mundial da Saúde (OMS), recomenda-se que os pais incluam, de duas a três vezes ao dia, 
outros	alimentos	além	do	leite	materno.	Essa	prática	deve	ter	início	entre	o	sexto	e	oitavo	
mês de vida do bebê. A partir desta fase, a alimentação deve englobar todos os gostos de 
forma equilibrada, pois a não alternância entre o doce, salgado, azedo, amargo e umami 
pode prejudicar o paladar. Tais condições facilitam a aprendizagem dos diferentes pa-
ladares	e	vão	auxiliar	a	aceitação	dos	diversos	tipos	de	alimentos.



Sucos

 As cores vivas atraem os olhares das crianças, o que contrubui para que o suco seja 
uma alimento bem aceito. 
	 Uma	ótima	ideia	é	bater	alguns	legumes	como	beterraba,	cenoura	e	couve	junto	
com o suco que você prepararia originalmente. Como o gosto é pouco alterado e a cor 
fica	interessante,	é	sua	grande	oportunidade	de	introduzir	algo	nutritivo	na	alimentação	
do	seu	filho.
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Arroz

 A maioria das crianças é fã de arroz. Como esse cereal sofre pouco preconceito 
por parte dos pequenos, você pode acrescentar vegetais bem picadinhos que costumam 
passar despercebidos e agradar a criançada.

03



	 Cozinhar	beterraba	no	feijão,	misturar	brócolis	picadinho	no	arroz,	fazer	bolo	de	
cenoura...	São	alguns	exemplos	dos	macetes	aos	quais	as	mães	recorrem	para	conseguir	
que	seus	filhos	consumam	esses	alimentos.	
	 É	bem	verdade	que	muitas	crianças	são	extremamente	resistentes	a	aceitar	ver-
duras, legumes, frutas e até cereais que sejam diferentes de arroz e feijão. Então, com 
o intuito de facilitar a vida e assegurar que todos os nutrientes sejam ingeridos, muitas 
vezes	a	camuflagem	é	mesmo	a	saída.
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“Escondidos”



Dicas

 Separamos algumas dicas que podem te ajudar a introduzir os vegetais na alimen-
tação das crianças:

1. Espere até que estejam com fome, assim, vão comer o que tiver. Se tiver que servir 
algum	aperitivo,	prefira	vegetais	coloridos,	como	cenoura,	pepino	e	pimentão	vermelho,	
junto	com	molhos	de	salada	não	calóricos.

2.	Crie	a	regra	da	“uma	mordida”.	Diga	aos	seus	filhos	que	eles	têm	de	dar	uma	mordida	
em algo antes de negá-lo. Segundo especialistas, se ele tiver que saborear a comida, 
eventualmente vai se acostumar com ela.

3. Invente nomes engraçados. Comece a chamar as frutas e vegetais de nomes engra-
çados,	coisas	que	combinem	com	eles,	heróis	e	brincadeiras,	ativando	a	curiosidade	e	
atenção da criança.

4.	Leve	as	crianças	ao	mercado.	Deixe	que	elas	escolham	as	frutas	e	legumes.	Faça	com	
que passeiem pela seção de vegetais, sentindo o cheiro dos produtos e admirando as 
cores.

5.	Faça	as	crianças	cozinharem	junto	com	você.	

6.	Faça	uma	“noite	dos	vegetais”,	dessa	forma,	não	há	concorrência	de	outros	tipos	de	
alimentos. As diferentes cores e formatos poderão atrair os pequenos.

7.	Faça	com	que	os	vegetais	sejam	uma	“opção	fácil”.	Ao	invés	de	pacotes	de	salgadinho	
e	docinhos,	deixe	vegetais	e	 frutas	em	 locais	acessíveis,	 tanto	na	geladeira	quanto	na	
mesa, faça porções individuais, coloque frutas picadinhas em potinhos coloridos, saqui-
nhos de salada, etc.

8.	 Deixe	 eles	 mexerem	 com	 os	 eletrodomésticos.	 Deixe-as	 usarem	 o	 liquidificador,	 o	
espremedor de frutas, o processador de alimentos, para fazer receitas com frutas e le-
gumes. Mas não se esqueça de supervisioná-las, claro.
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9. Cozinhe beterraba, cenoura, espinafre e outros vegetais no feijão e no arroz. Dessa ma-
neira,	esses	dois	pratos	do	dia	a	dia	ficam	ainda	mais	nutritivos.	No	caso	do	arroz,	depen-
dendo	do	vegetal,	ele	ficará	tingido	de	outra	cor,	o	que	pode	ser	uma	grande	diversão!

10. Ao acrescentar legumes picadinhos ao arroz, use um pote pequeno para enformá-lo. 
Vire	o	conteúdo	em	um	canto	do	prato	para	que	fique	um	montinho.	Brinque	com	a	cri-
ança dizendo que o montinho é um castelo encantado ou uma nave colorida.

11. Incremente o cardápio diário com panquecas e tortas que levem vegetais na massa e 
no recheio.

12.	Prepare	purês,	suflês,	omeletes	e	fritadas	com	legumes	e	verduras.

13. Empane legumes laminados ou em rodelas em uma massa de ovo, farinha, leite e sal e 
leve ao forno.

14.	Misture	frutas	na	gelatina,	em	bolos	e	doces.	Use	esse	recurso	com	parcimônia,	afinal,	
a ingestão de açúcar e gordura deve ser controlada.

15.	Faça	picolés	caseiros	nutritivos.	Basta	preparar	um	suco	natural	(laranja	com	cenoura	
ou	abacaxi	com	beterraba,	por	exemplo),	acrescentar	frutas	picadinhas	e	levar	ao	conge-
lador	em	fôrmas	próprias	para	esta	finalidade.	

16.	Use	abuse	dos	sucos	e,	principalmente,	das	frutas	pois	têm	fibras	e,	por	isso,	enrique-
cem a receita.

17.	Dê	o	exemplo:	se	toda	a	família	tiver	hábitos	saudáveis,	fica	mais	fácil	para	a	criança	
segui-los naturalmente.
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Bebida nutritiva

Ingredientes
1 litro de água gelada
1	envelope	de	FIT™	Laranja
1 beterraba sem casca, picada

Modo de Preparo
1.	No	copo	do	liqüidificador,	coloque	a	água,	o	FIT™	e	a	beterraba,	e	bata	por	1	minuto,	ou	
até	que	fique	homogêneo.
2. Coe e sirva em seguida.

Rendimento: 5 porções 
Tempo de Preparo: 5 minutos 
Dificuldade:	Fácil
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Arroz colorido

Ingredientes
4 colheres (sopa) de azeite de oliva
meia cebola média picada
1	e	meia	xícara	(chá)	de	arroz	integral	cru
2	sachês	de	Tempero	SAZÓN®	Branco
1 colher (chá) de sal
5	xícaras	(chá)	de	água	fervente	(1	L)
meio pimentão vermelho pequeno picado
meio pimentão amarelo pequeno picado
meia	xícara	(chá)	de	ervilhas	congeladas

Modo de Preparo
1. Em uma panela grande, coloque 2 colheres (sopa) de azeite e leve ao fogo alto para 
aquecer.	Junte	a	cebola	e	refogue	por	3	minutos,	ou	até	ficar	transparente.	Acrescente	
o	arroz,	o	Tempero	SAZÓN®	e	o	sal,	e	refogue	até	que	o	arroz	esteja	completamente	
envolvido.	Adicione	a	água	e	cozinhe	em	fogo	baixo,	com	a	panela	semitampada,	por	40	
minutos,	ou	até	que	o	líquido	seque	e	o	arroz	esteja	macio.
2. Retire do fogo e junte os pimentões e a ervilha, misture bem, regue com o azeite res-
tante e sirva em seguida.

Rendimento: 6 porções 
Tempo de Preparo: 50 minutos 
Dificuldade:	Fácil
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Panqueca colorida
Ingredientes
Recheio
1	colher	(sopa)	de	óleo
1 dente de alho espremido
meia cebola média picada
500	g	de	carne	bovina	moída
1 tomate médio, sem sementes, picado
1	sachê	de	Tempero	SAZÓN®	Amarelo
2	colheres	(chá)	de	SABOR	A	MI®	Alho	&	Sal
1 ovo cozido e picado
meia	xícara	(chá)	de	azeitonas	verdes,	em	rodelas
Massa
1	e	meia	xícara	(chá)	de	leite
1	e	meia	xícara	(chá)	de	farinha	de	trigo
2 ovos
2 colheres (sopa) de margarina sem sal
meia beterraba pequena ralada
1	sachê	de	Tempero	SAZÓN®	Amarelo
meia	colher	(chá)	de	SABOR	A	MI®	Alho	&	Sal

Modo de Preparo
1.	Recheio:	em	uma	panela	média,	coloque	o	óleo	e	leve	ao	fogo	alto	para	aquecer.	Junte	
o	alho	e	a	cebola	e	refogue.	Acrescente	a	carne	moída	e	refogue	por	10	minutos,	ou	até	
mudar completamente de cor.
2.	Adicione	o	tomate,	o	Tempero	SAZÓN®	e	o	SABOR	A	MI®,	e	deixe	cozinhar	por	2	
minutos ou até o tomate desmanchar. Junte o ovo e as azeitonas, misture e retire do 
fogo. Reserve aquecido.
3.	Faça	a	massa:	no	copo	do	liqüidificador,	coloque	o	leite,	a	farinha	de	trigo,	os	ovos,	a	
margarina,	a	beterraba,	o	Tempero	SAZÓN®	e	o	SABOR	A	MI®,	e	bata	até	obter	uma	
mistura homogênea.
4.	Em	uma	frigideira	média	untada	com	óleo,	coloque	1	concha	da	massa	e	espalhe	uni-
formemente	pelo	fundo	da	frigideira.	Deixe	cozinhar	e	vire	e	frite	do	outro	lado	até	dourar.
5.	Frite	o	restante	da	massa,	repondo	o	óleo	quando	necessário.
6.	Distribua	o	recheio	pela	superfície	das	massas	e	enrole.	Reserve.
7. Molho: em uma panela média, coloque a margarina e leve ao fogo alto para derreter. 
Junte	a	farinha	de	trigo	e	misture	bem,	sem	deixar	dourar.	Aos	poucos,	acrescente	o	leite	
e	cozinhe,	mexendo	sempre,	até	encorpar.
8.	Adicione	o	Tempero	SAZÓN®,	o	SABOR	A	MI®	e	o	queijo	ralado,	misture	e	retire	do	
fogo. Regue as panquecas e sirva em seguida.

Rendimento: 10 porções 
Tempo de Preparo: 1 hora 
Dificuldade:	Fácil
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Molho
1 colher (sopa) de margarina sem sal
3 colheres (sopa) de farinha de trigo
2	e	meia	xícaras	(chá)	de	leite
1	sachê	de	Tempero	SAZÓN®	Amarelo
1	colher	(chá)	de	SABOR	A	MI®	Alho	&	Sal
2 colheres (sopa) de queijo tipo parmesão



Purê de abóbora

Ingredientes
1 colher (sopa) de manteiga sem sal
1	kg	de	abóbora	japonesa,	cozida	e	espremida
1	xícara	(chá)	de	leite	(200	ml)
1	sachê	de	Caldo	SAZÓN®	Legumes

Modo de Preparo
1.Em uma panela média, coloque a manteiga e leve ao fogo alto para derreter.
2.	Junte	a	abóbora,	o	leite	e	o	Caldo	SAZÓN®,	e	cozinhe	por	2	minutos,	mexendo	sempre,	
ou	até	ficar	homogêneo.
3. Retire do fogo e sirva em seguida.

Rendimento: 4 porções 
Tempo de Preparo: 5 minutos 
Dificuldade:	Fácil
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Purê de cenoura e batata

Ingredientes
1 cenoura média, cozida e espremida (180 g)
3 batatas médias, cozidas e espremidas (500 g)
meia	xícara	(chá)	de	leite	(100	ml)
2 colheres (sopa) de margarina sem sal
meia colher (chá) de sal
meia	colher	(chá)	de	AJI-NO-MOTO®

Modo de Preparo
1. Em uma tigela média, coloque a cenoura e a batata, ainda quentes, o leite, e com ajuda 
de um garfo, misture por 5 minutos, ou até obter uma mistura homogênea.
2. Em uma panela grande, coloque a margarina e leve ao fogo alto para derreter. Junte o 
purê	e	tempere	com	o	sal	e	o	AJI-NO-MOTO®.
3. Retire do fogo e sirva em seguida.

Rendimento: 4 porções 
Tempo de Preparo: 10 minutos 
Dificuldade:	Fácil
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Sorvete de frutas

Ingredientes
2 mangas médias cortadas em cubos grandes
1	envelope	de	MID®	Graviola
4 colheres (sopa) de água
2 colheres (sopa) de leite condensado

Modo de Preparo
1.	No	copo	do	liquidificador,	coloque	a	manga,	o	MID®	e	a	água,	e	bata	por	2	minutos.	
2.	Transfira	para	forminhas	de	gelo	e	leve	ao	freezer	por	12	horas,	ou	até	endurecer.
3. Desenforme, regue com o leite condensado e sirva logo em seguida.

Rendimento: 12 unidades (6 porções) 
Tempo de Preparo: 10 minutos + 6 horas de freezer 
Dificuldade:	Fácil
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Cookie de aveia com chocolate

Ingredientes
1	e	meia	xícara	(chá)	de	farelo	de	aveia
1	e	meia	xícara	(chá)	aveia	fina
1 ovo
2 colheres (sopa) de manteiga sem sal
1	xícara	(chá)	de	açúcar	refinado
1	colher	(sopa)	fermento	em	pó
Água	fria	para	dar	o	ponto	(aprox.	1	colher	de	sopa)
200g de chocolate meio amargo picado

Modo de Preparo
1.  Aqueça o forno a 180°C. Unte e enfarinhe uma forma com manteiga e farinha de trigo.
2. Misture todos os ingredientes da massa em uma vasilha. Coloque um pouco de água 
para dar liga, se necessário.
3.	Faça	bolinhas	e	achate-as	(a	massa	fica	levemente	esfarelenta,	pressione	bastante	com	
as mãos para moldar).
4.	Coloque	os	cookies	na	forma	e	leve	ao	forno	por	aproximadamente	20	minutos	ou	até	
dourar levemente.

Rendimento: 20 unidades 
Tempo de Preparo: 50 minutos 
Dificuldade:	Fácil
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