
 
 

Como montar a lancheira do seu filho? 
 

Na hora de escolher os alimentos que irão compor a lancheira das crianças, é 
preciso usar a criatividade para que o lanche seja gostoso, atrativo e de preferência 
variado, para assim, fornecer a energia e os nutrientes que tanto precisam nessa fase 
de crescimento e desenvolvimento físico e mental.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Siga as nossas dicas como preparar uma lancheira saborosa e nutritiva. 

 Suco não hidrata como a água. A água é o líquido mais importante pra hidratar 
e seria a melhor opção para acompanhar o lanche na escola. 

 Se optar pelos sucos, escolha os naturais, mas sempre conservados em 
garrafas térmicas (nesta condição, mantém-se por até três horas). Suco de uva 
integral de garrafa também é uma opção que garante praticidade. Escolha 
sempre produtos livres de corantes, acidulantes, sódio e açúcar. 

 Evite alimentos processados como os embutidos já que apresentam aditivos 
químicos prejudiciais à saúde. 

 Para rechear os sanduíches, opte por patês preparados à base de ricota e 
queijo tipo cottage. Conforme o gosto da criança pode ser preparado com 
salsinha, manjericão, atum e cenoura. Pastas de grão de bico, de beterraba e 
cenoura também são bem vindas! 

 Mix de castanhas, cereais e frutas desidratadas são opções fáceis e práticas 
para a criança beliscar como petisco. 

 Bolos são boas fontes de carboidratos. No preparo, pode se substituir parte da 
farinha branca por farinha integral e NÃO utilizar açúcar. As mães que adoram 
ir para cozinha... Que tal preparar sempre receitas novas?!  

 Produtos lácteos são fontes de proteína, mas por serem perecíveis, mantenha 
no congelador por algumas horas, antes de colocar na lancheira. 

 Faça um mix de frutas naturais com uvas, morangos, melão, manga e melancia 
picadas. Não fique no trivial como maça e banana, apesar da praticidade. 

 Substitua pão branco por massa integral; bolacha doce por salada de frutas; 
queijo amarelo por queijo branco. 

 Além de frutas, pode incluir no lanche tomates cerejas, cenouras baby, milho 
cozido. 

 Que tal em alguns dias substituir o pão por inhame, batata doce?! Tenho 
certeza que todas essas novidades a família toda irá amar! 
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Exemplos de lanches 

 

 

 

2ª Feira
Pão de Forma Integral com Patê de Ricota, Salsinha, Cebolinha e Cenoura + Maçã + 
Água Mineral

3ª Feira
Fatia de Bolo de Limão sem Açúcar + Iogurte Natural + Mamão em Cubos com 
Linhaça + Água Mineral

4ª Feira
Mini Pão Integral com Pasta de Grão de Bico + Goiaba Picadinha + Palitinhos de 
Pepino temperados com uma pitada de sal e azeite extra virgem + Chá Gelado 
Natural

5ª Feira
Bolacha de Arroz + Geleia de Fruta (100% Fruta sem açúcar e conservantes) + 
Cenoura Baby + Molho de Iogurte com Ervas + Suco de Abacaxi c/ Hortelã

6ª Feira
Bisnaguinha Integral com Queijo Branco e Pasta de Cenoura + Lascas de Manga + 
Mix de Oleaginosas (Damasco + Castanha-de-Caju) + Água Mineral

1ª Semana

2ª Feira
Milho Cozido com Manteiga e Sal no Potinho + Tomates Cerejas e Uvas + Água de 
Coco

3ª Feira
Pão Integral com Patê de Tofu e Beterraba + Kiwi e Morangos Picadinhos com 
Farinha de Chia + Água Mineral

4ª Feira
Bananinha Sem Açúcar + Cookies sem Açúcar + Mix de Nozes ou outras 
Oleaginosas + Suco de Maracujá

5ª Feira Cenoura Baby + Biscoito de Polvilho + Patê Caseiro + Suco de Limão

6ª Feira Pêra + Fatia de Bolo Integral sem Açúcar + Ovo Cozido + Água Mineral

2ª Semana


