Prefeitura Municipal de Presidente Venceslau
CNPJ 46.476.131/0001-40

SUA CRIANÇA TEM O HÁBITO DE BELISCAR ALIMENTOS A TODO O MOMENTO?
Aqui vão algumas dicas para amenizar essa sensação:
 Fracionar mais as refeições. Uma boa estratégia para amenizar o hábito da criança de
procurar alimentos constantemente ao longo do dia, é fazer pequenos lanchinhos ao
longo dele, sem grande quantidade de alimentos e com opções saudáveis, evitando os
alimentos industrializados, como biscoitos, bolachas, salgadinhos, bolos, etc. dando
preferência para frutas, lanches e iogurtes naturais, enfim. A dica é: menor quantidade
de alimentos, com maior frequência.
 Se a criança for ansiosa e descontar essa ansiedade na comida, alguns sucos e chás
calmantes podem auxiliar, como por exemplo: maracujá, camomila, erva doce.
 Introduzir na rotina alimentar dela alimentos com propriedades calmantes com
frequência, como: alface, abacate, oleaginosas, farelo de aveia, frutas cítricas, banana,
leguminosas.
 Evitar que a criança possua muito tempo ocioso, causando maior ansiedade e estresse.
Procure orientar para que ela ocupe seu tempo com estudos, exercícios físicos e
atividades lúdicas pertinentes a idade.
 Alguns snacks mais saudáveis podem ser uma boa opção para incluir na alimentação
quando a vontade de beliscar bater, como grão de bico assado, palitos de cenoura ou
cenoura baby, frutas fracionadas, como uvas congeladas por exemplo.
 Quando a vontade de beliscar está associada com maior vontade de doces, uma boa dica
é consumir chá da casca de abacaxi, que além de amenizar esta vontade, também é um
ótimo chá digestivo e proporciona o aproveitamento integral dos alimentos.
 Coloque fontes de proteína em todas as refeições feitas pela criança, aumentando assim,
a saciedade. Alguns bons exemplos de proteína para as pequenas refeições são: queijos,
leite, iogurtes, oleaginosas.
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IOGURTE NATURAL CASEIRO:
INGREDIENTES:
• 1 Litro de leite integral
• 1 Pote (160g) iogurte natural sem açúcar
MODO DE PREPARO:
- Retire o iogurte da geladeira e deixe em temperatura ambiente – ele não pode estar gelado
na hora de misturar com o leite. Preaqueça o forno a 240 ºC (temperatura alta) por 15
minutos – após esse período, desligue o forno e deixe a porta fechada para manter o calor.
- Enquanto o forno aquece, coloque o leite numa panela média e leve ao fogo baixo. Mexa
delicadamente com uma espátula por cerca de 15 minutos até começar a formar espuma na
superfície. Atenção: não deixe ferver! Nesta etapa é importante mexer para impedir a
formação de nata.
- Transfira o leite para uma tigela de cerâmica, vidro, ou panela de ferro.
- Espere o leite amornar, mexendo de vez em quando. Para verificar a temperatura, coloque
o dedo indicador dentro do leite – você deve conseguir mantê-lo por 10 segundos. Esse é
ponto chave da receita: se o leite estiver muito quente, mata os micro-organismos
responsáveis pela formação do iogurte; se estiver muito frio, não estimula o crescimento e
atividade dos micro-organismos.
- Numa tigela pequena coloque o iogurte e misture bem com uma concha do leite morno até
dissolver. Acrescente a mistura ao restante do leite, misturando delicadamente.
- Leve a mistura para fermentar: tampe a tigela com plástico filme e embrulhe num pano
grosso ou cobertor – a ideia é manter o leite aquecido. Coloque a tigela embrulhada dentro
do forno aquecido (desligado) e deixe por no mínimo 8 horas até formar o iogurte (esse
processo pode levar de 8 a 12 horas, dependendo da temperatura ambiente). Se preferir, em
vez de fermentar a mistura na tigela grande, você pode distribuir em potes de vidro
individuais com tampa.
- Depois de pronto, leve a tigela ou os potes com o iogurte para firmar na geladeira por pelo
menos 2 horas antes de servir.
- Sirva acompanhado com granola sem açúcar, aveia em flocos, frutas, geleia de frutas
caseira, mel, entre outros.
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