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abacaxi com
capim limão
1 xícara de abacaxi bem maduro ralado na parte grossa do ralador (aproveite

para ralar já dentro da panela para não perder o suquinho que sai do abacaxi)

4 colheres (sopa) de coco ralado fino + para finalização

1 colher (sopa) de fécula de batata

2 colheres (sopa) de folhas picadas de capim limão fresco

Liquidifique as folhas do capim limão com 1/4 xícara de água. Passe o líquido

numa peneira e descarte as fibras das folhas. Leve o suco verdinho para cozinhar

junto com os demais ingredientes. Use uma panela pequena e mantenha sempre

o fogo baixo.

Vá mexendo com uma colher ou espátula. O ponto é parecido com os doces

convencionais, quando começam a desgrudar da panela e ganham uma

consistência mais cremosa. Esse processo demora cerca de 10 a 12 minutos.

Retire da panela e coloque o creme obtido num prato. Leve para a geladeira e

deixe por 1 hora.

Esse docinho é bem macio e você não conseguirá enrolar com as mãos. O ideal é

que faça colheradas (do tamanho de uma colher de chá) e passe no coco ralado

fino, dando o formato redondinho.

Até servir mantenha em geladeira. O ideal é consumir em até 24 horas.

siga @veridianenutrinfantil

INGREDIENTES

MODO DE PREPARO

Indicação de idade: Pode ser consumido a partir de 9 meses de idade (mas
lembre-se que na Introdução Alimentar o importante é o consumo de frutas in
natura).





trufa de tâmara
com nozes

10 tâmaras jumbo (aquelas maiores e mais macias)

1 xícara de nozes

1 colher (sopa) de óleo de coco

2 e 1/2 colheres (sopa) de cacau em pó 100%

1 e 1/2 colher (sopa) de água

Coloque as nozes no processador de alimentos para triturar no ponto de

pedaços pequenos, não uma farinha de nozes. Em seguida, adicione os

demais ingredientes até que vire uma massa pegajosa e homogênea, sem

grandes pedaços. 

Com as mãos úmidas faça bolinhas, formando as trufas.

Até servir mantenha em geladeira. O ideal é consumir em até 24 horas.

 

DICA: Você pode decorar com pedaços de nozes, mas cuidado com as

crianças! Menores de 2 anos de idade não devem consumir pedaços grandes

de nozes devido ao risco de engasgo.
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INGREDIENTES

MODO DE PREPARO

Indicação de idade: 1 ano





damasco com
laranja

1 xícara de damasco

2 colheres (sopa) de farinha de amêndoas

1/2 xícara de coco ralado fino

2 colheres (sopa) de óleo de coco

1 colher (sopa) de raspas da casca da laranja

1 colher (sopa) de suco de laranja (a própria laranja espremida)

Coloque todos os ingredientes no processador de alimentos até que vire uma

massa pegajosa e homogênea, sem grandes pedaços.  Com as mãos

úmidas faça bolinhas, dando o jeitinho de um docinho charmoso!

 Até servir mantenha em geladeira. O ideal é consumir em até 24 horas.

DICA: Essa misturinha pode render um belo recheio de bolo de laranja. Dá

água na boca só de pensar!

siga @veridianenutrinfantil

INGREDIENTES

MODO DE PREPARO

Indicação de idade: 1 ano





trufa de banana
com cacau

2 bananas caturras maduras

2 colheres (sopa) de leite em pó integral ou leite de coco em pó

1 colher (sopa) de cacau em pó 100%

1 colher (sopa) de água

Amasse as bananas. Numa panela pequena coloque a banana e os demais

ingredientes. Mantenha fogo baixo e vá mexendo com uma colher ou

espátula. O ponto é parecido com os doces convencionais, quando começam

a desgrudar da panela e ganham uma consistência mais cremosa. Esse

processo demora cerca de 8 minutos.

Retire da panela e coloque o creme obtido num prato. Leve para a geladeira

e deixe por 1 hora. Com as mãos úmidas faça bolinhas, formando as trufas. 

Para finalizar, você pode passar as trufas no cacau em pó.

Até servir mantenha em geladeira. O ideal é consumir em até 24 horas.

DICA: Um toque de cravo em pó é super bem vindo nessa receita!
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INGREDIENTES

MODO DE PREPARO

Indicação de idade: 1 ano





beijinho de 
maçã

1 xícara de uva passa branca

1/2 xícara de castanha de caju sem sal

1 xícara de maçã com casca picada

1 colher (chá) de suco de limão

200 ml de leite de coco 

2 colheres (sopa) de fécula de batata

1/2 xícara de coco ralado fino + para finalização

Hidrate a uva passa e a castanha de caju por 1 hora (basta cobri-las com água).

Passado esse período, escorra e descarte a água.

No liquidificador coloque todos os ingredientes, exceto o coco ralado. Bata bem até

obter um creme homogêneo. Transfira essa mistura para uma panela pequena e

mantenha fogo baixo. Acrescente o coco ralado e mexa com uma colher ou

espátula. O ponto é parecido com os doces convencionais, quando começam a

desgrudar da panela e ganham uma consistência mais cremosa. Esse processo

demora cerca de 10 a 12 minutos. Retire da panela e coloque o creme obtido num

prato. Leve para a geladeira e deixe por 1 hora.  Faça bolinhas, dando o jeito do

beijinho! Passe no coco ralado fino para finalizar e decore com o clássico cravo.

Até servir mantenha em geladeira. O ideal é consumir em até 24 horas.

DICA: O leite de coco pode ser em pó, para isso é necessário colocar 3 colheres

de sopa de leite de coco em pó e 200 ml de água.
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INGREDIENTES

MODO DE PREPARO

Indicação de idade: 1 ano
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Me segue lá no Instagram e acompanhe
 minhas receitas de pertinho

@veridianenutrinfantil


