
Como fazer um delicioso café da manhã com
cereais?
Introdução detalhada :
Como fazemos uma refeição matinal nutritiva e conveniente? Essa é a pergunta que muitas pessoas
na sociedade moderna encontram. O cereal matinal geralmente consiste em uma variedade de grãos
e é enriquecido com vitaminas e minerais. Comer cereais com leite é considerado a combinação
perfeita; ao adicionar um pouco de frutas e leite, você obtém o equilíbrio entre hidratação, vitaminas,
minerais, proteínas e carboidratos para começar bem o dia.
Cereais e leite sempre foram uma excelente combinação no café da manhã para muitas pessoas.
Nossa linha de produção de cereais pode produzir muitos tipos de café da manhã de cereais.
Oferecemos uma grande variedade de cereais, com ingredientes, formas e sabores variados para
você escolher, caso você esteja cansado de consumir o mesmo tipo de cereal o tempo todo.

Na verdade, existem muitas outras maneiras de comer cereais além de comê-los com leite. Se você
tem cereais em casa e não sabe como lidar com eles, aqui vão algumas dicas e receitas super
saborosas e nutritivas, de muita diversão para você que podem ser úteis. Essas receitas de cereais
são ideais para o seu humor e para a refeição matinal. Essas receitas são as melhores para preparar
refeições e lanches. Fácil de fazer essas receitas precisam de pouquíssimos ingredientes simples e
fazer uma refeição rápida a qualquer hora e pronta em apenas 20 minutos em casa.
Banana e nozes com mistura de cereais para café da manhã:
Ingredientes: cereais, nozes picadas, chips de banana, iogurte misturado com passas
Instruções: Se você não tem tempo para fazer o café da manhã, esta receita é provavelmente a certa
para você. Você pode simplesmente misturar todos os ingredientes em uma tigela ou xícara na noite
anterior e comê-los no dia seguinte. Teria um sabor ainda melhor quando comido com uma xícara de
um café com leite desnatado. Pegue sua xícara de cereal favorita. Obtenha uma mistura de cereais
com nozes e banana saborosa incrível recém-feita saudável o suficiente para o café da manhã. Esta
receita pretende fazer com que se sinta muito bem na refeição matinal ou no lanche.
Café da manhã com cereais crocantes de maçã:
Ingredientes: cereais granulados, maçã em cubos, passas, casca de canela, miolo de noz, iogurte
desnatado, molho de maçã sem açúcar
Instruções: Coloque as maçãs cortadas em cubos, a purê de maçã, as passas e a canela em uma
tigela, misture bem e espalhe os grãos inteiros por cima e aqueça no micro-ondas. Se gosta de
queijo, também fica muito saboroso quando se coloca uma camada de queijo por cima. Se você
gosta de comida congelada, pode colocar o café da manhã preparado em uma jarra de vidro na noite
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anterior, mantê-lo na geladeira durante a noite e levá-lo a qualquer momento no dia seguinte.
Barras de cereais de manteiga de amêndoa:
Ingredientes: cereais, mel, manteiga de amêndoa, aroma de baunilha, gotas de chocolate amargo
Modo de Preparo: Em primeiro lugar, derreta a manteiga, depois coloque o aroma de mel e baunilha
em uma panela pequena e mexa uniformemente enquanto esquenta. Após o aquecimento, adicione
aos poucos o pó de grãos e as gotas de chocolate ao fogo baixo, e dê uma boa mistura. Em seguida,
comprima as misturas em um recipiente de vidro de tamanho adequado. É melhor colocá-lo na
geladeira para esfriar durante a noite para obter uma textura sólida. Finalmente, na manhã seguinte,
está pronto para ser retirado e cortado em pedaços para consumo. Esta receita de cereal de
manteiga de amêndoa é saudável, deliciosa e uma refeição perfeita para o café da manhã ou lanche.
Adicionar amêndoa e manteiga tornam esta receita muito saborosa e saudável. Você pode
facilmente comemorar os dias com ele no café da manhã ou lanches à noite. Faça esta receita na
panela instantânea ou na panela elétrica ou o que quiser.

Café da manhã com bolo de cereais congelados:
Ingredientes: cereais, mel, mirtilos, bagas de goji, farinha de amêndoa, iogurte desnatado
Instruções: Adicionar mel ao iogurte e mexer uniformemente. Em seguida, coloque a mistura em um
prato ou recipiente. A próxima etapa é adicionar cereais, iogurte, mistura de mel, mirtilos, wolfberry e
amêndoa em pó na sequência. Você obteria um bolo de cereal em camadas duplas se colocasse
apenas o dobro dos ingredientes. Você não ficará desapontado com o resultado final que é super
nutritivo e de dar água na boca.
Nossa linha de produção de cereais produz uma variedade de cafés da manhã de cereais.
Também é uma opção se você preferir comprar o cereal diretamente conosco caso não tenha tempo
de prepará-lo e prepará-lo. Os produtos são garantidos com alta qualidade e sabor soberbo
garantindo aos nossos clientes uma compra sem preocupações adicionais.


