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Bolachas de aveia e  

banana 

 

 Ingredientes                                                

 2 Bananas 

 1 Chávena flocos de aveia finos  

 50g chocolate 80% cacau picado 

grosseiramente 

 

Modo de Preparação:  

Pré aquecer o forno a 180ºC.  

Com um garfo esmagar as bananas.  

Juntar os flocos de aveia e o chocolate picado. 

Envolver tudo muito bem com um garfo.  

Com as mãos moldar as bolachas.  

Levar ao forno por 15min. 
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Dia da B   lacha 
O dia da bolacha celebra-se anualmente a 4 de dezembro e é reconhecido mundialmente, com o objetivo de sinalizar este alimento delicioso e que é do agrado dos mais 

pequenos aos mais graúdos.  

As bolachas, por serem um alimento muito calórico, com elevado teor de açúcar e gorduras, deverão ser consumidas com moderação, optando pela oferta mais equilibrada 

nutricionalmente. Pode ainda arriscar e fazer as suas próprias bolachas, em família, aproveitando para as oferecer como presente no Natal aos amigos e familiares! 

Para tal, deixamos três receitas para experimentar: 

 

 Anote 

  DICA SEMANAL DE NUTRIÇÃO                                                                                               EDIÇÃO Nº 176/ 30 de novembro a 6 de dezembro de 2020 

dicas  

nutritivas 

Bolachas de amêndoa 
 

Ingredientes              

400g Amêndoas 

200g Tâmaras sem caroço 

1 Colher de sopa óleo de coco 

 

Modo de Preparação:  

Demolhar previamente as tâmaras por cerca de 30 minutos. 

Num processador juntar as amêndoas e triturar até virar 

uma farinha grosseira.  

Juntar as tâmaras sem a água e o óleo de coco. 

Triturar até envolver tudo muito bem.  

Se for necessário juntar um pouco de água.  

Fazer bolinhas (pressionando um pouco a massa) e achatar 

com as mãos.  

Levar ao forno pré aquecido a 180ª por 15 a 20 min (virar 

a meio do tempo). Quando as bolachas estiverem douradas, 

retirar do forno. 

 

NOTA: Todas estas bolachas 

devem ser guardadas num 

frasco de vidro no frigorífico 

por 1 a 2 semanas. 

Bolachas de manteiga de amendoim 
 

Ingredientes                                                

1 Chávena flocos de aveia 

½ Chávena manteiga de amendoim 

1 Chávena tâmaras sem caroço 

50g chocolate 80% cacau derretido (opcional) 

 

Modo de Preparação:  

Pré aquecer o forno a 180ºC.  

Numa taça juntar as tâmaras sem caroço e demolhar em água por 10min.  

Num processador de alimentos juntar as tâmaras, os flocos de aveia e a manteiga 

de amendoim.  

Triturar bem por 1 a 2 min. Com as mãos formar bolinhas e achatar com um garfo.  

Dispor num tabuleiro de forno.  

Levar ao forno por 15 a 20min ou até dourar.  

Derreter o chocolate em banho-maria.  

Salpicar por cima das bolachas.  

Levar ao frigorífico para solidificar o chocolate.  
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