
RECEITAS COM
AVEIA

 



 

BENEFÍCIOS DA
AVEIA

 
A aveia é um cereal nutritivo, possui
carboidratos, proteínas (apresenta boa
quantidade comparada a outros cereais),
lipídios, vitaminas e minerais, ela possui
grande quantidade de fibras solúveis e
insolúveis, que a tornam uma excelente
opção para uma alimentação saudável.

A aveia tem grande benefício para as crianças
principalmente ajudando na saúde intestinal,
resultando em um melhor funcionamento do
organismo como um todo.



 

QUANDO INCLUIR A
AVEIA NA

ALIMENTAÇÃO ?
 

A aveia pode ser inclusa na
alimentação após os 6 meses,
para os bebês devemos introduzir
aos poucos, podendo ser
oferecido como mingau, junto
com frutas.



 

RECEITAS
COM AVEIA

 

 



 
Ingredientes:
1 xícara e 1/2 de aveia em flocos finos
3 colheres de sopa de manteiga 
1 colher de chá de essência de baunilha
1/2 colher de chá de fermento em pó
1/2 colher de chá de canela em pó
1 ovo

Modo de Preparo:
Coloque em uma tigela todos os ingredientes e misture-os.
Com 1 colher de chá coloque porções de massa numa
assadeira untada, deixando um espaço de 5 cm entre um
biscoito e outro.
Leve ao forno moderado e asse por 8 a 10 minutos ou até
que a superfície esteja seca e as beiradas dos biscoitos
ligeiramente douradas.
Deixe esfriar um pouco antes de retirar da assadeira e servir.

 

BISCOITO DE AVEIA
INDICADO PARA CRIANÇAS ACIMA DE 02 ANOS



 

 

Ingredientes:
2 Colheres de sopa de aveia em flocos 
1 banana amassada madura ou 01 pera ralada ou  01 maçã
ralada
200 ml de leite (para os bebes substituir pela formula infantil
ou por água)

MINGAU DE AVEIA
COM FRUTAS

INDICADO PARA CRIANÇAS ACIMA DE 06 MESES

Modo de Preparo:
Em uma panela, misture todos os ingredientes, mexendo
sempre, até engrossar sirva em seguida.



 

 

Ingredientes:
1 xícara de aveia em flocos finos (ou farinha de aveia)
1 banana madura amassada
1 colher de sopa de farinha de linhaça
1 ovo

PANQUECA DE
AVEIA 

INDICADO PARA CRIANÇAS QUE JÁ CONSOMEM A CLARA E
GEMA DO OVO

Modo de Preparo:
Em uma vasilha, misture todos os ingredientes.
Em uma frigideira adicione um fio de azeite e coloque uma
concha, deixe dorar vire do outro lado doure. 
Sirva.



 

 

OMELETE COM
AVEIA 

INDICADO PARA CRIANÇAS QUE JÁ CONSOMEM A CLARA E
GEMA DO OVO

Modo de Preparo:
Em uma vasilha, misture todos os ingredientes.
Em uma frigideira adicione um fio de azeite e coloque uma
concha, deixe dourar vire do outro lado doure. 
Sirva.

Ingredientes:
02 ovos 
01 colher de sopa rasa de farelo de aveia
2 colheres de sopa de legumes picado



Ingredientes:
01 dente de alho amassado 
01 colher de sopa rasa de farelo de aveia
1 tomate sem pele e sem semente picado
1/2 cebola ralada
300 g de carne moída
1 ovo (para os alérgicos, pode ser retirado o ovo) 
 

 

 

ALMONDEGAS COM
AVEIA

INDICADO PARA CRIANÇAS QUE JÁ CONSOMEM A CLARA E
GEMA DO OVO

Modo de Preparo:
Junte todos os ingredientes, mexa bem. 
Modele as almondegas.
Coloque em assadeiras untada, regue com azeite e leve para
assar até dourar. ( Ou use uma fritadeira sem oleo)
 



Ingredientes:
01 dente de alho amassado 
01 colher de sopa rasa de farelo de aveia
1 tomate sem pele e sem semente picado
1/2 cebola ralada
300 g de carne moída
1 ovo (para os alérgicos, pode ser retirado o ovo) 
 

 

 

ALMONDEGAS COM
AVEIA

INDICADO PARA CRIANÇAS QUE JÁ CONSOMEM A CLARA E
GEMA DO OVO

Modo de Preparo:
Junte todos os ingredientes, mexa bem. 
Modele as almondegas.
Coloque em assadeiras untada, regue com azeite e leve para
assar até dourar. ( Ou use uma fritadeira sem oleo)
 



Modo de fazer:
Numa tigela ou no liquidificador bata o ovo com a aveia e o
sal até conseguir uma mistura homogênea.
Leve ao fogo médio uma frigideira anti-aderente ou
levemente untada com óleo. Quando estiver quente, coloque
a mistura anterior e deixe por 2 minutos ou até a parte de
baixo soltar e a massa ficar levemente firme.
Vire e espere dourar do outro lado também - menos de 1
minuto. Nesse momento pode rechear seu pão de frigideira
com o que preferir.
Está pronto seu pão de aveia de frigideira!
 

Ingredientes:
01 Ovo
02 colheres de sopa de aveia
1 pitada e sal

 

 

PÃO DE FRIGIDEIRA
DE AVEIA 

INDICADO PARA CRIANÇAS QUE JA CONSOMEM OVO



Modo de fazer:
Amasse as batatas ou passe no mixer até que forme um
purê. Reserve.
Em uma panela tempere o frango com o molho de tomate, o
chimichurri e o sal. Deixe no fogo por alguns minutos para
apurar bem o sabor. 
Em uma vasilha, misture o frango com o purê de batatas,
faça bolinhas e passe-as na farinha de aveia.
Asse em forno a 220ºC até que forme uma casquinha
crocante.

Ingredientes:
2 batatas doce cozidas
Sal a gosto
1 colher de chimichurri
500gr de peito de frango cozido e desfiado
¼ xícara (chá) de molho de tomate
Farinha de aveia integral

 

 

BOLINHO DE
BATATA DOCE COM

FRANGO  
INDICADO PARA CRIANÇAS ACIMA DE 01 ANO


