


RECEITA  PRÁTICA 
IOGURTE DE MORANGO BATIDO COM MAÇÃS. 

 
UMA ANIMAÇÃO PARA “AGITARMOS” NOSSA RECEITA... 



Quanto temos de fruta no IOGURTE? 
Com a nossa receita  temos certeza que 

estamos ingerindo com bastante fruta. 



Uma simples receita, porém 
muito nutritiva... 



Adicionamos maçãs e o nosso iogurte 
ficou mais nutritivo e rico em fibras. 



Antes da degustação...  
um brinde!!! 



E sempre um olharzinho para a 
degustação do amigo... 



Eles sabem que podemos enriquecer 
também um suco com outras frutas. 



A MAÇÃ está relacionada com diversos 
benefícios à nossa saúde... 



O conjunto fibra, vitamina C e compostos 
fenólicos da MAÇÃ promove na redução do 

colesterol. 



Apresentação e degustação... 



Receita rápida e prática. 



A atividade favoreceu a degustação do iogurte 
e o interesse pela MAÇÃ também. 



Use a criatividade!  
Podemos fazer essa receita com diversas frutas 

e com iogurte desnatado.  



Mais registro... 



O despertar pelo nutritivo deve ser 
sempre estimulado... 



Os estímulos nutricionais trarão 
sempre ótimos resultados... 



Expressões depois do primeiro 
experimento... 



Devemos sempre estimular o consumo de 
frutas nas mais variadas formas... 



As frutas estão amplamente relacionadas na 
prevenção de doenças e na promoção de saúde. 



Podemos enriquecer nutricionalmente os 
alimentos a ao mesmo tempo sentir prazer. 



Faça receitas em casa e aproveite o 
prazer e a diversão dessa turma. 



Mostrando a degustação... 



Enfatizamos bem sobre a importância 
de estarmos consumindo frutas. 



Para aproveitarmos os benefícios da fruta, 
devemos tornar o consumo um hábito. 



Lançamos o incentivo, agora é só 
praticar em casa... 



A degustação foi ótima.  
Registramos em 99,5% de aceitação. 



Pesquisadores da Universidade de Michigan concluíram 
que a inclusão de MAÇÃS e produtos derivados de 

maçãs na alimentação pode contribuir com a redução de 
risco de desenvolvimento de doenças cardíacas. 

 

Tanto as maçãs como outras frutas devem fazer parte de 
nossa dieta como fator protetor do nosso organismo. 

Aproveite e explore essa atitude em casa! 
Nutricionista: Angelúcia F. Nascimento – CRN 20461/SP 
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