
Fruta
e 

Ingredientes:

Preparação:

Dica do Chef
Pode transformar esta sobremesa num prato 
vegan se substituir o iogurte natural por um 
iogurte de soja e o leite meio-gordo por leite 
de soja.

Veja aqui
o vídeo

desta receita!

6,72€430 MIN
TEMPO N. PESSOAS €/TOTAL

1,68€
€/PESSOA

Sobremesas Para o dia a dia do seu negócio

1. Numa taça, misture sementes de chia, o leite, a 
baunilha e o mel. Deixe repousar no frigorífico de um 
dia para o outro para que a chia dobre de volume. 

2. Descasque e corte a manga em pedaços e 
triture-a num robot de cozinha até obter um puré 
grosso. Faça o mesmo com os kiwis, com os frutos 
silvestres e o açaí. Reserve. 

3. Distribua os vários purés, o iogurte e a mistura de 
chia pelos quatro copos, fazendo camadas 
alternadas. 

4. Polvilhe com granola, mirtilos e hortelã.

Açaí
Sementes de chia
Leite meio-gordo
Baunilha em pó
Mel
Manga
Kiwi
Frutos silvestres congelados
Iogurte grego
Granola
Mirtilos 
Hortelã

 200g
240g

75cl
2g

20g
300g
280g
100g
250g
50g
50g
40g
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Preparação:

Dica do Chef
Pode transformar esta sobremesa num
vegan se substituir o iogurte natural po
iogurte de soja e o leite meio-gordo po
de soja.

6,72€430 MIN
TEMPO N. PESSOAS €/TOTAL

1. Numa taça, misture sementes de chia, o le
baunilha e o mel. Deixe repousar no frigoríf
dia para o outro para que a chia dobre de v

2. Descasque e corte a manga em pedaços 
triture-a num robot de cozinha até obter um
grosso. Faça o mesmo com os kiwis, com os
silvestres e o açaí. Reserve. 

3. Distribua os vários purés, o iogurte e a mi
chia pelos quatro copos, fazendo camadas 
alternadas. 

4. Polvilhe com granola, mirtilos e hortelã.

Açaí
Sementes de chia
Leite meio-gordo
Baunilha em pó
Mel
Manga
Kiwi
Frutos silvestres congelados
Iogurte grego
Granola
Mirtilos 
Hortelã

Polpa Açaí c/Xarope 
Guaraná Supera

200g

1,99€
PREÇO S/IVA

/UNID


