Delícias de Maçã Brasileira

HORA DO CHÁ

Clube da Maçã Brasileira

HÁBITO SAUDÁVEL
Uma xícara de chá para começar o dia com
energia; relaxar depois do trabalho ou
simplesmente para apreciar a própria
companhia, o aroma e o sabor, num momento
saudável, só seu, ou em muito boa companhia.
Existem centenas de razões para incluir o chá na
rotina e tornar a hora do chá um hábito. A bebida
mais consumida no mundo depois da água contém importantes antioxidantes, hidrata,
relaxa, alegra e ajuda a cuidar da saúde e bem-estar. Num momento de lazer, com a
família ou amigos, o prazer em tomar um delicioso chá de maçã brasileira! Delicie-se!

Clube da Maçã Brasileira

BENEFÍCIOS DO CHÁ
O chá é uma das bebidas mais indicadas
para relaxar o corpo e acalmar a mente.
Quente ou frio, os diversos tipos de chás
podem proporcionar bem estar e ajudar à
saúde, pois contém polifenóis que ajudam a
melhorar os níveis de concentração e
energia; ajudam a prevenir e a tratar a
arteriosclerose; ajudam na prevenção do
diabetes; ajudam á prevenir doenças
cardiovasculares. Além disso, os chás
ajudam na inibição do desenvolvimento de
células cancerígenas.

TATIANE FLORES
NUTRICIONISTA
@nutritatiﬂores

Tatiane Flores Nutricionista

Tatiane Flores é Nutricionista graduada pela
Os chás também contribuem para a Universidade Federal de Santa Catarina – UFSC
diminuição dos níveis do 'colesterol mau' e pós-graduada em Nutrição e Saúde Pública e
(LDL – lipoproteína de baixa densidade), Nutrição Esportiva Funcional. Reside em São
pois ajudam a melhorar o metabolismo Joaquim(SC), Capital Nacional da Maçã, onde
lipídico e têm um efeito antibacteriano tem o Consultório de Nutrição Funcional
signiﬁcativo, que ajuda a puriﬁcar o Tatiane Flores e também a loja de Produtos
organismo, eliminar toxinas e combater a Naturais Cia da Saúde São Joaquim.
retenção de líquidos.

Uma xícara de chá é sempre uma excelente companhia!
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BENEFÍCIOS DO CHÁ DE MAÇÃ
Produzida no Brasil e disponível o ano inteiro no mercado, a maçã brasileira pode fazer
parte do seu dia a dia também nesta saudável e deliciosa bebida, preparada com receita
tradicional ou com especiarias, ervas, raízes e outras frutas.

6 BENEFÍCIOS
FORTALECE O SISTEMA IMUNOLÓGICO
É ANTI-INFLAMATÓRIO
O chá de maçã, juntamente com seus
Com suas propriedades anti-inﬂamatórias, o chá
de maçã trabalha diretamente no combate à
antioxidantes, ajuda a fortalecer o sistema
inﬂamações e dores. Pessoas que sofrem de artrite
imunológico, aumentando a capacidade do corpo
ou outros problemas relacionados podem se
de combater doenças e infecções. Além disso, uma
BC bastante com o consumo regular do chá
xícara desse chá no início da manhã pode fornecer B beneﬁciar
E
energia suﬁciente para começar o dia com o pé EC de maçã.
direito.
AUXILIA NA DIGESTÃO
A maçã contém ﬁbras muito eﬁcazes na prevenção
da constipação. Sua ingestão também pode
melhorar consideravelmente o movimento
intestinal, o que auxilia no processo de digestão.

CONTRIBUI PARA A SAÚDE CARDÍACA
As maçãs contêm ﬁtonutrientes que ajudam a
manter o coração saudável. O consumo regular de
seu chá também ajuda na redução do risco de
acidente vascular cerebral.

PROMOVE A PERCA DE PESO
O chá de maçã promove a perda de peso através de
seus polifenóis naturais. Mas para alcançar os
resultados esperados é necessário a inclusão do
chá no lugar de bebidas açucaradas. Caso deseje,
ele pode ser consumido com mel.

REDUZ O COLESTEROL
Pesquisas também sugerem que a ingestão de uma
xícara de chá de maçã todos os dias pode ser muito
útil no processo de redução do colesterol ruim e na
remoção de toxinas do corpo.

www.abpm.org.br
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RECEITA PARA A SAÚDE E BELEZA DA PELE
A maçã, por sua ação antioxidante, como
ﬂavonóides, polifenóis e vitamina C atua de
forma muito especial na pele. Tanto a polpa
como a casca combatem radicais livres e
proporcionam beleza e saúde. Também
possui ação calmante para derme,
deixando hidratada e iluminada.
Receita Sachê de Banho Maçã
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ

50g de maçã desidratada
10 cravos-da-índia
2 paus de canela
5g de ﬂores e ervas mistas
Sais de maçã qsp
1 pitada de amor e carinho

CECÍLIA CASTILHO BRANDT
COSMETÓLOGA
Cecília Castilho Brandt é graduada em
Cosmetologia, em 2010, e atua no
desenvolvimento de formulações cosméticas
de cunho terapêutico natural. Em 2014 fundou
em Fraiburgo(SC), a Terra da Maçã, a Clínica
Vitallis, que oferece terapias spas com
produtos à base de maçã formulados e
desenvolvidos por ela,

Ingredientes
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Chá de Maçã
Tradicional

Ÿ 3 maçãs brasileiras (Gala ou Fuji) com

casca
Ÿ 1 litro de água

A maçã deixa o chá naturalmente doce. Caso
ainda deseje adoçar, sugerimos que utilize mel
ou açúcar mascavo.
www.abpm.org.br/delicias/cha-de-maca-tradicional

Modo de Fazer
ü Lave as maçãs, retire as sementes, corte em cubos e coloque em uma panela com a
ü
ü
ü
ü

água;
Leve a panela ao fogo, tampe e deixe ferver;
Mantenha a fervura por 5 minutos ou até a maçã ﬁcar bem macia (5 à 10 minutos);
Desligue o fogo e deixe a panela ainda tampada por mais 5 minutos;
Está pronto. Coe pressionando a maçã com uma colher para extrair todo o líquido e
beba.

Dica do Clube:
A maçã cozida está pronta para comer, não desperdice. Acrescente iogurte, aveia e mel
e coma na sobremesa ou no lanche.
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Ingredientes
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Ÿ 1 maçã brasileira para cada xícara
Ÿ 1 pau de canela
Ÿ 1 pedacinho de gengibre, anis estrelado ou

Chá de Maçã
na Maçã

cravo-da-índia, rodela de limão (opcionais)
Ÿ 400 ml de água
A maçã deixa o chá naturalmente doce. Caso ainda
deseje adoçar, sugerimos que utilize mel ou açúcar
mascavo.

www.abpm.org.br/delicias/clube-da-maca-brasileira-cha-de-maca-na-maca

Modo de Fazer
ü Lave bem as maçãs;
ü Faça uma abertura na parte de cima com uma faca;
ü Escave o interior de cada uma, com uma colher pequena, até ﬁcar totalmente

oca. Coloque os pedacinhos de maçã e a canela em uma panela com água e ferva
durante 10 minutos;
ü Se decidir adoçar, acrescente mel ou açúcar mascavo;
ü Despeje cuidadosamente o chá nas maçãs e insira o pau de canela para
aromatizar e decorar.
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Ÿ casca de 4 maçãs brasileiras (Gala ou

Fuji)
Ÿ 2 canelas em pau
Ÿ 1/2 litro de água
Caso deseje adoçar, sugerimos que utilize mel
ou açúcar mascavo.
www.abpm.org.br/delicias/cha-de-casca-de-maca

Modo de Fazer
ü
ü
ü
ü

Em uma panela coloque a água, a canela e a casca das maçãs;
Com todos os ingredientes juntos, leve ao fogo e deixe ferver por cerca de 10 minutos;
Desligue o fogo, tampe a panela e deixe em repouso por 3 minutos;
Esta pronto, coe e beba.
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Chá de Maçã

Ÿ 3 maçãs brasileiras (Gala ou Fuji) com
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ

com Anis, Cravo-da-Índia
e Canela

casca
2 anis estrelados
2 cravos-da-índia
1 pau de canela
1 litro de água
A maçã deixa o chá naturalmente doce. Caso ainda
deseje adoçar, sugerimos que utilize mel ou açúcar
mascavo.

www.abpm.org.br/delicias/cha-de-maca-anis-cravo-canela

Modo de Fazer
ü Lave as maçãs, retire e descarte as sementes e corte em cubos;
ü Coloque a água numa panela , deixe ferver e acrescente a maçã;
ü Tampe a panela e deixe ferver em fogo médio até a maçã ﬁcar bem macia (5 a 10

minutos);
ü Acrescente o anis, os cravos e o pau de canela, tampe a panela e desligue o fogo;
ü Deixe descansar por 3 minutos;
ü Coe (pressione a maçã com uma colher para extrair todo o líquido) e sirva.
- Este chá pode ser guardado na geladeira por até 3 dias.
Dica do Clube:
A maçã cozida está pronta para comer, não desperdice. Acrescente iogurte, aveia, mel
ou outros ingredientes de sua preferência e coma na sobremesa ou no lanche.
4
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Ÿ 1 maçã brasileira (Gala ou Fuji) com

Chá de Maçã
com Canela

casca
Ÿ 1 pau de canela ou 1/2 colher de chá de
canela em pó
Ÿ 300 ml de água
A maçã deixa o chá naturalmente doce. Caso
ainda deseje adoçar, sugerimos que utilize mel
ou açúcar mascavo.

www.abpm.org.br/delicias/cha-de-maca-com-canela

Modo de Fazer
ü
ü
ü
ü
ü

Lave a maçã, retire as sementes e corte em pedaços menores;
Junte todos os ingredientes e leve ao fogo em recipiente tampado;
Deixe ferver por 5 minutos ou até a maçã amolecer;
Desligue o fogo, mantenha o recipiente fechado e deixe em repouso por 5 minutos;
Está pronto. Coe, pressione a maçã com uma colher para extrair todo o líquido e
beba.

Dica do Clube:
A maçã cozida está pronta para comer, não desperdice. Acrescente iogurte, aveia, mel
ou outros ingredientes de sua preferência e coma na sobremesa ou no lanche.

5

Ingredientes

Clube da Maçã Brasileira

Chá de Maçã com
Cravo-da-Índia

Ÿ 1 maçã brasileira (Gala ou Fuji) com

casca
Ÿ 3 cravos-da-índia
Ÿ 300 ml de água
A maçã deixa o chá naturalmente doce. Caso
ainda deseje adoçar, sugerimos que utilize mel
ou açúcar mascavo.

http://www.abpm.org.br/delicias/cha-de-maca-com-cravo-da-india

Modo de Fazer
Lave a maçã, retire as sementes e corte em cubos;
Coloque todos os ingredientes em uma panela e leve ao fogo;
Tampe a panela e deixe ferver até a maçã amolecer (5 à 6 minutos);
Acrescente os cravos, tampe a panela e desligue o fogo;
Deixe descansar por 5 minutos;
Está pronto. Coe, pressione a maçã com uma colher para extrair todo o líquido e
beba.
Dica do Clube:
A maçã cozida está pronta para comer, não desperdice. Acrescente iogurte, aveia, mel
ou outros ingredientes de sua preferência e coma na sobremesa ou no lanche.
ü
ü
ü
ü
ü
ü
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Ingredientes
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
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Chá de Maçã
Desidratada

2 xícaras de maçã desidratada
3 paus de canela
6 cravos-da-índia
1 litro de água
para adoçar mel ou açúcar mascavo a
gosto

www.abpm.org.br/delicias/cha-de-maca-desidratada

Modo de Fazer
ü
ü
ü
ü
ü
ü

Coloque a água em recipiente e leve ao fogo até ferver;
Adicione a maçã desidratada, canela e cravos, e deixe ferver por 30 minutos;
Se quiser adoçar adicione o mel ou o açúcar mascavo e desligue o fogo;
Tampe a panela e deixe descansar por 5 minutos;
Está pronto. Coe e pressione a maçã com uma colher para extrair todo o líquido;
Sirva.
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Chá de Maçã
com Especiarias

Ÿ 6 maçãs brasileiras (Gala ou Fuji) com
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ

casca
1 xícara de chá de açúcar
2 litros de água quente
3 paus de canela
6 cravos-da-índia
4 sachês de chá de frutas ou maçã
(opcional)

www.abpm.org.br/delicias/cha-de-maca-com-especiarias

Modo de Fazer
ü Lave as maçãs, retire as sementes e corte em lascas. Reserve;
ü Numa panela grande coloque o açúcar para dourar e assim que atingir a coloração
ü
ü
ü
ü
ü
ü

dourada acrescente as maçãs, a canela e os cravos;
Acrescente aos poucos a água, mexendo sempre para incorporar os ingredientes;
Deixe ferver por 30 minutos;
Se desejar pode acrescentar à água os sachês de frutas (opcional);
Desligue o fogo e deixe repousar por 5 minutos;
Está pronto. Coe e pressione a maçã com uma colher para extrair todo o líquido;
Sirva quente ou gelado.

Dica do Clube:
A maçã cozida está pronta para comer, não desperdice. Acrescente iogurte, aveia, mel
ou outros ingredientes de sua preferência e coma na sobremesa ou no lanche.
8
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Chá de Maçã
com Goiabada

Ÿ 4 maçãs brasileiras (Gala ou Fuji) com
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ

casca
1 pacote de goiabada (300 g)
2 litros de água
3 cravos-da-índia
1 pau de canela
suco de 1/2 limão

www.abpm.org.br/delicias/cha-de-maca-com-goiabada

Modo de Fazer
ü Lave as maçãs, retire as sementes e corte em fatias ﬁnas;
ü Em uma panela acrescente todos os ingredientes e deixe ferver até desmanchar a

maçã e engrossar o chá;
ü Desligar, servir com concha em canecas.

9
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Ÿ 1 maçã brasileira (Gala ou Fuji) com
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ

Chá de Maçã
com Rum

casca;
3 fatias de gengibre
canela em pó a gosto
300 ml de água
1/2 dose de rum
A maçã deixa o chá naturalmente doce. Caso
ainda deseje adoçar, sugerimos que utilize mel
ou açúcar mascavo.

www.abpm.org.br/delicias/cha-de-maca-com-rum

Modo de Fazer
Lave a maçã, retire as sementes e corte em cubos;
Coloque a água, a maçã e o gengibre em recipiente, tampe e leve ao fogo;
Deixe ferver por 5 minutos;
Desligue o fogo e deixe descansar por 3 minutos;
Numa xícara acrescente o rum e sobre ele coe o chá pressionando a maçã com uma
colher para extrair todo o líquido;
ü Acrescente canela em pó a gosto e beba quente.
Dica do Clube:
A maçã cozida está pronta para comer, não desperdice. Acrescente iogurte, aveia, mel
ou outros ingredientes de sua preferência e coma na sobremesa ou no lanche.
ü
ü
ü
ü
ü
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Ÿ 3 maçãs brasileiras (Gala ou Fuji) com

Chá de Maçã com
Leite de Soja

casca
Ÿ 1 litro de água
Ÿ leite de soja
A maçã deixa o chá naturalmente doce. Caso
ainda deseje adoçar, sugerimos que utilize mel
ou açúcar mascavo.

www.abpm.org.br/delicias/cha-de-maca-com-leite-soja

Modo de Fazer
Lave as maçãs, retire as sementes e corte em cubos;
Coloque a água e a maçã numa panela e leve ao fogo até ferver;
Deixe ferver por 5 minutos ou até as maçãs ﬁcarem bem macias;
Se quiser adoçar acrescente mel ou açúcar mascavo.
Desligue o fogo, tampe a panela e deixe repousar por 5 minutos;
Está Pronto. Coe e pressione a maçã com uma colher para extrair todo o líquido;
Sirva em xícaras e acrescente o leite de soja (aquecido).
Dica do Clube:
A maçã cozida está pronta para comer, não desperdice. Acrescente iogurte, aveia, mel
ou outros ingredientes de sua preferência e coma na sobremesa ou no lanche.
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
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Chá de Maçã com
Suco de Uva

Ÿ 2 maçãs brasileiras (Gala ou Fuji) com
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ

casca
500 ml de suco de uva
3 colheres de sopa de açúcar cristal
10 rodelas ﬁnas de gengibre
1 pau de canela
5 cravos-da-índia

www.abpm.org.br/delicias/cha-de-maca-com-suco-de-uva

Modo de Fazer
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü

Lave as maçãs, retire as sementes e corte em cubos. Reserve;
Leve recipiente ao fogo, acrescente o açúcar e mexa até caramelizar;
Quando o açúcar estiver dourado, abaixe o fogo e acrescente a maçã;
Mexa bem para misturar a maçã ao açúcar e acrescente o gengibre, a canela e os
cravos;
Deixe a mistura refogar por 5 minutos, mexendo sempre;
Acrescente o suco de uva e mexa bem;
Levante o fogo e aguarde ferver;
Deixe ferver por 8 minutos;
Desligue o fogo, tampe o recipiente e deixe repousar por 3 minutos.
Está pronto. Coe, pressione a maçã com uma colher para extrair todo o líquido e
sirva.
12
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Ÿ 3 maçãs Gala com casca
Ÿ 2 paus de canela
Ÿ 1 litro de água

Chá de Maçã por
Rita Lobo

Chá de Maçã a Toda Hora
Distribua o chá em forminhas para gelo
e leve para o congelador. Na hora de
tomar basta colocar alguns cubinhos
numa xícara e aquecer no micro-ondas.

www.abpm.org.br/delicias/cha-de-maca-por-rita-lobo

Modo de Fazer
ü Lave, seque e corte as maçãs ao meio. Retire e descarte o miolo com as

sementes. Corte cada metade em 4 partes.
ü Transﬁra as maçãs para uma panela média, junte a canela, cubra com a água e
leve ao fogo alto. Assim que ferver, diminua o fogo para baixo e deixe cozinhar
por cerca de 1h30, até reduzir o líquido pela metade;
ü Desligue o fogo e, sobre uma tigela, passe o chá por uma peneira para coar.
Aperte bem as maçãs com uma espátula para extrair todo o líquido. Transﬁra
para uma chaleira e sirva a seguir;
Dica do Clube:
A maçã cozida está pronta para comer, não desperdice. Acrescente iogurte, aveia, mel
ou outros ingredientes de sua preferência e coma na sobremesa ou no lanche.
13

Ingredientes
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
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Chá de Vinagre
de Maçã

350 ml de água quente
2 colheres de sopa de suco de limão
2 colheres de sopa de vinagre de maçã
1 colher de sopa de mel
1 colher de chá de canela moída
A maçã deixa o chá naturalmente doce. Caso
ainda deseje adoçar, sugerimos que utilize mel
ou açúcar mascavo.

www.abpm.org.br/delicias/cha-de-vinagre-de-maca

Modo de Fazer
ü Misture a água quente, o suco de limão, o vinagre de maçã, o mel e a canela em uma

xícara;
ü Agite a mistura por vários minutos ou até que todos os ingredientes estejam
combinados. A bebida deve estar pronta em cerca de 5 minutos.
ü Beba e saboreie.
Dica:
Esta bebida também pode ser feita em uma panela, em fogo médio. Beba quente ou
deixar esfriar e adicionar gelo.

14
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Ingredientes

Ÿ 1 maçã brasileira (Gala ou Fuji) com

Chá de Maçã na
Caneca Térmica

casca
Ÿ água
Ÿ ervas ou especiarias (opcional)
A maçã deixa o chá naturalmente doce. Caso
ainda deseje adoçar, sugerimos que utilize mel
ou açúcar mascavo.

www.abpm.org.br/delicias/cha-de-maca-na-caneca

Modo de Fazer
ü Lave a maçã, retire as sementes e corte em fatias ﬁnas diretamente na caneca;
ü Acrescente outro ingrediente de sua preferência em quantidade suﬁciente à
ü
ü
ü
ü

quantidade de água;
Se quiser adoçar coloque mel ou açúcar mascavo;
Acrescente sobre os ingredientes água fervendo;
Tampe e deixe em infusão por 5 minutos;
Está pronto. Aguarde até estar na temperatura ideal e beba.

Dica do Clube
Ter uma xícara, copo ou caneca especial para tomar e até preparar o seu chá em
casa ou no trabalho é um motivo a mais para tornar esta bebida um hábito.
15
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Ÿ 1 maçã brasileira (Gala ou Fuji) com
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ

casca
2 paus de canela
4 cravos-da-índia
gotas de limão (opcional)
300 ml de água

Chá de Maçã de
Micro-ondas

www.abpm.org.br/delicias/cha-de-maca-no-micro-ondas

Modo de Fazer
ü Lave a maçã e corte ao meio. Retire e descarte as sementes. Corte em cubos

pequenos ou fatias ﬁnas;
ü Coloque a água, a maçã, a canela e os cravos em recipiente e leve ao microondas por 4 minutos;
ü Coe, adicione algumas gotas de limão (opcional) e beba.

16
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Chá de Maçã
com Açafrão

Ÿ 2 maçãs brasileiras Gala pequenas
Ÿ 1/2 colher de sopa de açafrão (pode

ser em pó ou fresca ralada)
Ÿ 1 xícara e meia de água
A maçã deixa o chá naturalmente doce. Caso
ainda deseje adoçar, sugerimos que utilize mel
ou açúcar mascavo.

www.abpm.org.br/delicias/cha-de-maca-com-acafrao

Modo de Fazer
Lave as maçãs, retire as sementes e corte em cubos pequenos;
Coloque os ingredientes numa panela, mexa bem, tampe e leve ao fogo para ferver;
Deixe ferver por 10 minutos, com a panela tampada;
Desligue o fogo, deixe repousar por 3 minutos;
Ainda quente leve ao liquidiﬁcador e deixe bater por 2 minutos.
Caso deseje adoçar, opte pelo mel ou açúcar mascavo e acrescente a gosto à
mistura.
ü Está pronto. Sirva e beba.

ü
ü
ü
ü
ü
ü
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Chá de Maçã
com Alecrim

Ÿ 1 maçã brasileira (Gala ou Fuji)
Ÿ 1 ramo de alecrim fresco ou 1/2 colher

de sopa de alecrim seco
Ÿ 300 ml de água
A maçã deixa o chá naturalmente doce. Caso
ainda deseje adoçar, sugerimos que utilize mel
ou açúcar mascavo.

www.abpm.org.br/delicias/cha-de-maca-com-alecrim

Modo de Fazer
ü Lave a maçã, retire e descarte as sementes e corte em cubos. Se estiver usando o

alecrim fresco precisa lavar também;
ü Coloque a água e a maçã numa panela e leve ao fogo até ferver;
ü Quando começar a ferver, coloque o alecrim, tampe a panela e abaixe o fogo;
ü Deixe ferver por 5 minutos, desligue o fogo e deixe esfriar ainda com a panela
tampada;
ü Quando o chá estiver em temperatura ideal para consumo coe (pressione a maçã
com uma colher para extrair todo o líquido) e beba.
Dica do Clube:
A maçã cozida está pronta para comer, não desperdice. Acrescente iogurte, aveia, mel
ou outros ingredientes de sua preferência e coma na sobremesa ou no lanche.
18

Ingredientes

Clube da Maçã Brasileira

Chá de Maçã com
Alecrim e Cravoda-Índia

Ÿ 1 maçã brasileira (Gala ou Fuji) com

casca
Ÿ 1 ramo de alecrim verde ou 1 colher de
sopa de alecrim seco
Ÿ 3 cravos-da-índia
Ÿ 300 ml de água
A maçã deixa o chá naturalmente doce. Caso
ainda deseje adoçar, sugerimos que utilize mel
ou açúcar mascavo.

www.abpm.org.br/delicias/cha-de-maca-alecrim-cravo

Modo de Fazer
ü Lave a maçã, retire e descarte as sementes e corte em cubos. Se estiver usando o
ü
ü
ü
ü

alecrim fresco precisa lavar também;
Coloque a água e a maçã numa panela e leve ao fogo até ferver;
Quando começar a ferver, coloque o alecrim e os cravos, tampe a panela e abaixe
o fogo;
Deixe ferver por 5 minutos, desligue o fogo e deixe esfriar ainda com a panela
tampada;
Quando o chá estiver em temperatura ideal para consumo coe (pressione a maçã
com uma colher para extrair todo o líquido) e beba.

Dica do Clube:
A maçã cozida está pronta para comer, não desperdice. Acrescente iogurte, aveia, mel
ou outros ingredientes de sua preferência e coma na sobremesa ou no lanche.
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Ingredientes

Clube da Maçã Brasileira

Ÿ 3 maçãs brasileiras (Gala ou Fuji) com

casca
Ÿ 3 colheres de sopa rasas de camomila seca
(ou 2 sachês)
Ÿ 1 litro de água
A maçã deixa o chá naturalmente doce. Caso
ainda deseje adoçar, sugerimos que utilize mel
ou açúcar mascavo.

Chá de Maçã
com Camomila

www.abpm.org.br/delicias/cha-de-maca-com-Camomila

Modo de Fazer
ü Lave as maçãs, corte ao meio, retire e descarte as sementes. Corte cada metade em

4 partes;
ü Coloque a maçã e a água numa panela, tampe e leve ao fogo até ferver;
ü Mantenha a fervura por 5 minutos ou até as maçãs ﬁcarem bem macias (6 a 10
minutos);
ü Acrescente a camomila, tampe a panela e desligue o fogo;
ü Deixe em infusão por 5 minutos;
ü Está pronto. Coe (pressione a maçã com uma colher para extrair todo o líquido) e
sirva.
Dica do Clube:
A maçã cozida está pronta para comer, não desperdice. Acrescente iogurte, aveia, mel
ou outros ingredientes de sua preferência e coma na sobremesa ou no lanche.
20

Ingredientes

Clube da Maçã Brasileira

Chá de Maçã com
Capim-Limão

Ÿ 3 maçãs brasileiras (Gala ou Fuji) com

casca
Ÿ 3 colheres de sopa de capim-limão
seco (ou 2 sachês)
Ÿ 1 litro de água
A maçã deixa o chá naturalmente doce. Caso
ainda deseje adoçar, sugerimos que utilize mel
ou açúcar mascavo.

www.abpm.org.br/delicias/cha-de-maca-com-capim-limao

Modo de Fazer
ü Lave a maçã, retire e descarte as sementes e corte em cubos;
ü Coloque a água e a maçã numa panela, tampe e leve ao fogo até ferver;
ü Mantenha a fervura por 5 minutos ou até as maçãs ﬁcarem bem macias (6 a 10

minutos);
ü Acrescente o capim-limão, tampe a panela e desligue o fogo;
ü Mantenha em infusão por 5 minutos;
ü Está pronto. Coe (pressione a maçã com uma colher para extrair todo o líquido) e
sirva.
Dica do Clube:
A maçã cozida está pronta para comer, não desperdice. Acrescente iogurte, aveia, mel
ou outros ingredientes de sua preferência e coma na sobremesa ou no lanche.
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Ingredientes

Clube da Maçã Brasileira

Chá de Maçã
com Cidreira

Ÿ 3 maçãs brasileiras (Gala ou Fuji) com

casca
Ÿ 8 folhas verdes de erva-cidreira (ou 2
sachês)
Ÿ 1 litro de água
A maçã deixa o chá naturalmente doce. Caso
ainda deseje adoçar, sugerimos que utilize mel
ou açúcar mascavo.

www.abpm.org.br/delicias/cha-de-maca-com-cidreira

Modo de Fazer
ü Lave as maçãs, corte ao meio, retire e descarte as sementes. Corte cada metade

em 4 partes;
ü Coloque a maçã e a água numa panela, tampe e leve ao fogo para ferver;
ü Mantenha a fervura por 5 minutos ou até as maçãs ﬁcarem bem macias (6 a 10
minutos);
ü Acrescente a erva-cidreira e deixe ferver mais 5 minutos;
ü Desligue o fogo e mantenha a panela tampada por mais 5 minutos;
ü Está pronto. Coe (pressione a maçã com uma colher para extrair todo o líquido) e
sirva.
Dica do Clube:
A maçã cozida está pronta para comer, não desperdice. Acrescente iogurte, aveia, mel
ou outros ingredientes de sua preferência e coma na sobremesa ou no lanche.
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Ingredientes

Clube da Maçã Brasileira

Chá de Maçã com
Gengibre e Canela

Ÿ 2 maçãs brasileiras (Gala ou Fuji) com

casca
Ÿ 1 pau de canela
Ÿ 2 colheres de chá de gengibre ralada
Ÿ 1 litro de água
A maçã deixa o chá naturalmente doce. Caso
ainda deseje adoçar, sugerimos que utilize mel
ou açúcar mascavo.

www.abpm.org.br/delicias/cha-de-maca-gengibre-canela

Modo de Fazer
Lave as maçãs, retire e descarte as sementes e corte em cubos;
Lave e rale o gengibre;
Coloque a água, a maçã e a canela numa panela, tampe e leve ao fogo;
Mantenha a fervura por 5 minutos ou até as maçãs ﬁcarem bem macias (6 a 10
minutos);
ü Acrescente o gengibre, tampe a panela e deixe ferver mais 5 minutos;
ü Desligue o fogo e mantenha em infusão por 5 minutos;
ü Está pronto. Coe (pressione a maçã com uma colher para extrair todo o líquido) e
sirva.
Dica do Clube:
A maçã cozida está pronta para comer, não desperdice. Acrescente iogurte, aveia, mel
ou outros ingredientes de sua preferência e coma na sobremesa ou no lanche.
ü
ü
ü
ü
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Ingredientes

Clube da Maçã Brasileira

Chá de Maçã
com Hibisco

Ÿ 2 maçãs brasileiras (Gala ou Fuji) com

casca
Ÿ 1 colher de hibisco seco
Ÿ 2 paus de canela
Ÿ 1 litro de água
A maçã deixa o chá naturalmente doce. Caso
ainda deseje adoçar, sugerimos que utilize mel
ou açúcar mascavo.

www.abpm.org.br/delicias/cha-de-maca-com-hibisco

Modo de Fazer
ü Lave as maçãs, corte ao meio, retire e descarte as sementes e corte cada metade em
ü
ü
ü
ü
ü

quatro partes;
Coloque a água a maçã e a canela numa panela, tampe e leve ao fogo para ferver;
Mantenha a fervura por 5 minutos ou até as maçãs ﬁcarem bem macias (6 a 10
minutos);
Acrescente o hibisco, tampe a panela e desligue o fogo;
Mantenha em infusão por 5 minutos;
Está pronto. Coe (pressione a maçã com uma colher para extrair todo o líquido) e
sirva.

Dica do Clube:
A maçã cozida está pronta para comer, não desperdice. Acrescente iogurte, aveia, mel
ou outros ingredientes de sua preferência e coma na sobremesa ou no lanche.
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Ingredientes

Clube da Maçã Brasileira

Chá de Maçã
com Hortelã

Ÿ 3 maçãs brasileiras (Gala ou Fuji) com

casca
Ÿ 8 folhas de hortelã fresco
Ÿ 1 litro de água
A maçã deixa o chá naturalmente doce. Caso
ainda deseje adoçar, sugerimos que utilize mel
ou açúcar mascavo.

www.abpm.org.br/delicias/cha-de-maca-com-hortela

Modo de Fazer
ü Lave as maçãs, retire e descarte as sementes e corte em cubos pequenos ou fatias

ﬁnas;
ü Coloque a maçã e a água numa panela, tampe e leve ao fogo para ferver;
ü Mantenha a fervura por 5 minutos ou até as maçãs ﬁcarem bem macias (6 a 10
minutos);
ü Acrescente o hortelã, tampe a panela e deixe ferver mais 5 minutos;
ü Desligue o fogo e mantenha a panela tampada por mais 5 minutos;
ü Está pronto. Coe (pressione a maçã com uma colher para extrair todo o líquido) e
sirva.
Dica do Clube:
A maçã cozida está pronta para comer, não desperdice. Acrescente iogurte, aveia, mel
ou outros ingredientes de sua preferência e coma na sobremesa ou no lanche.
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Ingredientes

Clube da Maçã Brasileira

Chá de Maçã
com Louro

Ÿ 2 maçãs brasileiras pequenas (Gala

ou Fuji) com casca
Ÿ 2 folhas grandes de louro (secas ou
verdes)
Ÿ 300 ml de água
A maçã deixa o chá naturalmente doce. Caso
ainda deseje adoçar, sugerimos que utilize mel
ou açúcar mascavo.

www.abpm.org.br/delicias/cha-de-maca-com-louro

Modo de Fazer
Lave as maçãs, retire as sementes e corte em pedaços pequenos;
Coloque a água e a maçã numa panela, tampe e leve ao fogo;
Deixe ferver até a maçã ﬁcar bem molinha (6 a 10 minutos);
Deslique o fogo, já acrescente as folhas de louro e tampe novamente a panela;
Deixe em infusão até ﬁcar com temperatura morna;
Está pronto. Coe (pressione a maçã com uma colher para extrair todo o líquido) e
sirva.
Dica do Clube:
A maçã cozida está pronta para comer, não desperdice. Acrescente iogurte, aveia, mel
ou outros ingredientes de sua preferência e coma na sobremesa ou no lanche.
ü
ü
ü
ü
ü
ü
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Ingredientes

Clube da Maçã Brasileira

Chá de Maçã
com Marcela

Ÿ 2 maçãs brasileiras pequenas (Gala

ou Fuji) com casca
Ÿ 6 ﬂores de marcela
Ÿ 300 ml de água
A maçã deixa o chá naturalmente doce. Caso
ainda deseje adoçar, sugerimos que utilize mel
ou açúcar mascavo.

www.abpm.org.br/delicias/cha-de-maca-com-marcela

Modo de Fazer
Lave as maçãs, retire as sementes e corte em pedaços pequenos;
Coloque a água e a maçã numa panela, tampe e leve ao fogo;
Deixe ferver até a maçã ﬁcar bem macia (6 a 10 minutos);
Deslique o fogo, acrescente a marcela e tampe novamente a panela;
Deixe em infusão por 5 minutos;
Está pronto. Coe (pressione a maçã com uma colher para extrair todo o líquido) e
sirva.
Dica do Clube:
A maçã cozida está pronta para comer, não desperdice. Acrescente iogurte, aveia, mel
ou outros ingredientes de sua preferência e coma na sobremesa ou no lanche.
ü
ü
ü
ü
ü
ü
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Ingredientes

Clube da Maçã Brasileira

Chá de Maçã
com Malva

Ÿ 2 maçãs brasileiras pequenas (Gala

ou Fuji) com casca
Ÿ 3 folhas de malva fresca
Ÿ 300 ml de água
A maçã deixa o chá naturalmente doce. Caso
ainda deseje adoçar, sugerimos que utilize mel
ou açúcar mascavo.

www.abpm.org.br/delicias/cha-de-maca-com-malva

Modo de Fazer
ü Lave as maçãs, retire e descarte as sementes e corte em cubos pequenos ou fatias
ü
ü
ü
ü
ü

ﬁnas;
Coloque a maçã e a água numa panela, tampe e leve ao fogo para ferver;
Mantenha a fervura até a maçã amolecer (6 a 10 minutos);
Acrescente a malva, tampe a panela e desligue o fogo;
Mantenha em infusão por 5 minutos;
Está pronto. Coe (pressione a maçã com uma colher para extrair todo o líquido) e
sirva.

Dica do Clube:
A maçã cozida está pronta para comer, não desperdice. Acrescente iogurte, aveia, mel
ou outros ingredientes de sua preferência e coma na sobremesa ou no lanche.
28

Ingredientes

Clube da Maçã Brasileira

Ÿ 2 maçãs brasileiras pequenas (Gala ou Fuji)

com casca
Ÿ 1 ramo de manjerona fresca (ou 2 colheres
de sobremesa rasas seca)
Ÿ 300 ml de água
A maçã deixa o chá naturalmente doce. Caso
ainda deseje adoçar, sugerimos que utilize mel
ou açúcar mascavo.

Chá de Maçã
com Manjerona

www.abpm.org.br/delicias/cha-de-maca-com-manjerona

Modo de Fazer
ü
ü
ü
ü
ü
ü

Lave a maçã, retire e descarte as sementes e corte em pedaços pequenos;
Coloque a água e a maçã numa panela, tampe e leve ao fogo;
Quando começar a ferver aguarde 5 minutos ou até a maçã amolecer;
Acrescente a manjerona, tampe a panela e desligue o fogo;
Mantenha em infusão por 5 minutos;
Está pronto. Está pronto. Coe (pressione a maçã com uma colher para extrair todo
o líquido) e sirva.

Dica do Clube:
A maçã cozida está pronta para comer, não desperdice. Acrescente iogurte, aveia, mel
ou outros ingredientes de sua preferência e coma na sobremesa ou no lanche.
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Ingredientes

Clube da Maçã Brasileira

Chá de Maçã
com Melissa

Ÿ 3 maçãs brasileiras (Gala ou Fuji) com

casca
Ÿ 2 ramos de melissa fresca (ou 3
colheres de sopa rasas seca)
Ÿ 1 litro de água
A maçã deixa o chá naturalmente doce. Caso
ainda deseje adoçar, sugerimos que utilize mel
ou açúcar mascavo.

www.abpm.org.br/delicias/cha-de-maca-com-melissa

Modo de Fazer
ü Lave a maçã, retire e descarte as sementes e corte em partes pequenas;
ü Numa panela coloque a água e a maçã e leve ao fogo para ferver;
ü Mantenha a fervura por 5 minutos ou até as maçãs ﬁcarem bem macias (6 a 10

minutos);
ü Acrescente a melissa, tampe a panela e desligue o fogo;
ü Mantenha em infusão por 5 minutos;
ü Está pronto. Coe (pressione a maçã com uma colher para extrair todo o líquido) e
sirva.
Dica do Clube:
A maçã cozida está pronta para comer, não desperdice. Acrescente iogurte, aveia, mel
ou outros ingredientes de sua preferência e coma na sobremesa ou no lanche.
30

Ingredientes
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ

Clube da Maçã Brasileira

1 maçã brasileira (Gala ou Fuji) com casca
2 saquinhos de chá preto
2 anis estrelado
3 xícaras de água

Chá Preto
com Maçã

A maçã deixa o chá naturalmente doce. Caso
ainda deseje adoçar, sugerimos que utilize mel
ou açúcar mascavo.
http://www.abpm.org.br/delicias/cha-preto-com-maca-brasileira

Modo de Fazer
Lave a maçã, retire as sementes e corte em cubos;
Numa panela coloque a água e a maçã;
Tampe a panela e leve ao fogo alto até ferver;
Abaixe o fogo e deixe ferver por 5 minutos ou até que a maçã ﬁque bem macia;
Desligue o fogo, acrescente o anis, os saquinhos de chá preto e tampe novamente
a panela;
ü Deixe descansar por 3 minutos;
ü Está pronto. Coe (pressione a maçã com uma colher para extrair todo o líquido) e
beba.
Dica do Clube:
A maçã cozida está pronta para comer, não desperdice. Acrescente iogurte, aveia, mel
ou outros ingredientes de sua preferência e coma na sobremesa ou no lanche.
ü
ü
ü
ü
ü
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Ingredientes

Clube da Maçã Brasileira

Ÿ 1 maçã brasileira (Gala ou Fuji) com

casca
Ÿ 4 folhas de sálvia fresca (ou 1 colher de
sopa rasa seca)
Ÿ 300 ml de água
A maçã deixa o chá naturalmente doce. Caso
ainda deseje adoçar, sugerimos que utilize mel
ou açúcar mascavo.

Chá de Maçã
com Sálvia

http://www.abpm.org.br/delicias/cha-de-maca-com-salvia

Modo de Fazer
ü
ü
ü
ü
ü

Lave a maçã, retire as sementes e corte em partes pequenas;
Numa panela coloque a água e a maçã e leve ao fogo para ferver;
Mantenha a fervura até a maçã ﬁcar macia (5 a 10 minutos);
Acrescente a sálvia, tampe a panela e mantenha em infusão por 3 minutos;
Está pronto. Coe (pressione a maçã com uma colher para extrair todo o líquido) e
beba.

Dica do Clube:
A maçã cozida está pronta para comer, não desperdice. Acrescente iogurte, aveia, mel
ou outros ingredientes de sua preferência e coma na sobremesa ou no lanche.
32

Ingredientes
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ

Clube da Maçã Brasileira

1 maçã brasileira (Gala ou Fuji) com casca
casca de 1/2 laranja
2 colheres de sopa de mel
1/2 colher de noz-moscada ralada
1/2 colher de chá de canela em pó
2 colheres de sopa de folhas de chá verde
4 xícaras de água

Chá Verde
com Maçã

http://www.abpm.org.br/delicias/cha-verde-com-maca

Modo de Fazer
ü
ü
ü
ü
ü
ü

Lave a maçã, retire e descarte as sementes e corte em fatias;
Numa panela coloque a água, a maçã, a noz-moscada e a casca de laranja;
Mantenha a fervura até a maçã ﬁcar macia (5 a 10 minutos);
Desligue o fogo, acrescente as folhas de chá verde e o mel;
Tampe a panela e deixe em infusão por 5 minutos;
Está pronto. Coe (pressione a maçã com uma colher para extrair todo o líquido) e
beba e sirva

Dica do Clube:
A maçã cozida está pronta para comer, não desperdice. Acrescente iogurte, aveia, mel
ou outros ingredientes de sua preferência e coma na sobremesa ou no lanche.
33

Ingredientes

Clube da Maçã Brasileira

Chá de Frutas:

Ÿ 1 maçã brasileira (Gala ou Fuji) com
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ

casca
1 pera com casca
1 maracujá com casca
1/2 abacaxi com casca
1 laranja com casca
10 cravos-da-índia
4 paus de canela
2 1/2 litros de água

Maçã, Pera, Abacaxi,
Maracujá e Laranja

http://www.abpm.org.br/delicias/cha-de-frutas-maca-abacaxi-maracuja-pera-e-laranja

Modo de Fazer

Lave bem todas as frutas e mantenha a casca, inclusive do abacaxi;
Corte todas as frutas em fatias ou cubos (como preferir);
Retire e descarte as sementes da maçã, pera e laranja;
Coloque a água e todas as frutas numa panela, tampe e leve ao fogo;
Ao iniciar a fervura mantenha por 10 minutos;
Desligue o fogo e mantenha em infusão por 5 minutos;
Está pronto. Coe (pressione as frutas com uma colher para extrair todo o líquido) e
sirva.
Dica do Clube:
As frutas cozidas estão prontas para comer, não desperdice. Acrescente sementes,
castanhas, iogurte, mel, ou outro ingrediente de sua preferência e reserve para a
sobremesa ou lanche.
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
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Ingredientes

Clube da Maçã Brasileira

Chá de Maçã
com Alho

Ÿ 2 maçãs brasileiras (Gala ou Fuji) com

casca
Ÿ 2 dentes de alho
A maçã deixa o chá naturalmente doce. Caso
ainda deseje adoçar, sugerimos que utilize mel
ou açúcar mascavo.

http://www.abpm.org.br/delicias/cha-maca-com-alho

Modo de Fazer
Lave as maçãs, descarte as sementes e corte em cubos;
Descasque o alho e parta em rodelas ﬁnas;
Coloque todos os ingredientes em uma panela, tampe e leve ao fogo para ferver;
Mantenha a fervura por 5 minutos ou até a maçã ﬁcar macia;
Desligue o fogo e aguarde 3 minutos;
Está pronto. Coe (pressione a maçã com uma colher para extrair todo o líquido) e
beba.
Dica do Clube:
A maçã cozida está pronta para comer, não desperdice. Acrescente iogurte, aveia, mel
ou outros ingredientes de sua preferência e coma na sobremesa ou no lanche.
ü
ü
ü
ü
ü
ü
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Ingredientes

Clube da Maçã Brasileira

Chá de Maçã
com Banana

Ÿ 1 maçã brasileira (Gala ou Fuji) com

casca
Ÿ 1 banana com casca
Ÿ 300 ml de água
A maçã deixa o chá naturalmente doce. Caso
ainda deseje adoçar, sugerimos que utilize mel
ou açúcar mascavo.

www.abpm.org.br/delicias/cha-de-maca-com-banana

Modo de Fazer
ü
ü
ü
ü
ü
ü

Lave a maçã, retire e descarte as sementes e corte a fruta em cubos ou fatias;
Lave a banana e corte em rodelas (incluindo a casca);
Coloque todos os ingredientes em uma panela, tampe e leve ao fogo;
Mantenha a fervura por 5 minutos ou até a maçã ﬁcar macia;
Desligue o fogo e aguarde 3 minutos;
Está pronto. Coe (pressione a maçã com uma colher para extrair todo o líquido) e
beba.

Dica do Clube:
A maçã e a banana estão prontas para comer, não desperdice. Polvilhe com canela
e consuma na sobremesa ou lanche.
36

Ingredientes

Clube da Maçã Brasileira

Ÿ 2 maçãs brasileiras (Gala ou Fuji) com

casca
Ÿ 2 cenouras médias ou três pequenas
Ÿ 300 ml de água
A maçã deixa o chá naturalmente doce. Caso
ainda deseje adoçar, sugerimos que utilize mel
ou açúcar mascavo.
www.abpm.org.br/delicias/cha-de-maca-com-cenoura

Modo de Fazer
ü Lave as maçãs e as cenouras;
ü Corte as maçãs ao meio, retire e descarte as sementes e corte cada metade em
ü
ü
ü
ü
ü
ü

quatro partes;
Coloque a água e as maçãs em uma panela, tampe e leve ao fogo para ferver;
Mantenha a fervura por 5 minutos;
Desligue o fogo e deixe o chá esfriar;
Enquanto o chá esfria, rale a cenoura e leve ao liquidiﬁcador;
Acrescente o chá frio e bata tudo por 5 minutos;
Está pronto. Se quiser coe ou beba integral e aproveite melhor as ﬁbras dos
ingredientes.
37

Ingredientes

Clube da Maçã Brasileira

Chá de Maçã
com Couve e Limão

Ÿ 1 maçã brasileira (Gala ou Fuji), com

casca
Ÿ 4 folhas de couve
Ÿ 1 limão
Ÿ 400 ml de água

A maçã deixa o chá naturalmente doce. Caso
ainda deseje adoçar, sugerimos que utilize mel
ou açúcar mascavo.

www.abpm.org.br/delicias/cha-de-maca-com-couve-e-limao

Modo de Fazer
Corte as folhas de couve (sem o talho), em tirinhas e coloque em uma jarra;
Corte a maçã em cubos (retire e descarte as sementes);
Esprema o limão em um copo;
Coloque a água e a maçã numa panela, tampe e leve ao fogo;
Deixe ferver por 5 minutos;
Desligue o fogo e mantenha a panela fechada 3 minutos;
Coloque a couve numa jarra e sobre ela acrescente o chá de maçã, tampe e deixe
esfriar por 15 minutos;
ü Coe (pressione a maçã com uma colher para extrair todo o líquido) e insira o suco de
limão;
ü Está pronto. Sirva quente ou morno.
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
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Ingredientes
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ

Clube da Maçã Brasileira

1 maçã Fuji com casca
suco de 4 laranjas-pera (400ml)
200 ml de água
2 colheres rasas de camomila (ou 3 sachês)

Chá de Maçã com
Laranja e Camomila

A maçã deixa o chá naturalmente doce. Caso
ainda deseje adoçar, sugerimos que utilize mel
ou açúcar mascavo.
www.abpm.org.br/delicias/cha-de-maca-com-laranja-e-camomila

Modo de Fazer
ü
ü
ü
ü
ü

Lave a maçã, retire e descarte as sementes e corte em cubos;
Em uma panela coloque a maçã, o suco de laranja e a água, tampe e leve ao fogo;
Deixe ferver por 5 minutos;
Desligue o fogo e mantenha a panela fechada por 3 minutos;
Está pronto. Coe (pressione a maçã com uma colher para extrair todo o líquido) e sirva
quente ou morno.

Dica do Clube:
A maçã cozida está pronta para comer, não desperdice. Acrescente iogurte, aveia, mel
ou outros ingredientes de sua preferência e coma na sobremesa ou no lanche.
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Ingredientes

Clube da Maçã Brasileira

Chá de Maçã

Ÿ 3 maçãs brasileiras (Gala ou Fuji) com
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ

casca
6 morangos
1/2 laranja-bahia
4 anis estrelados
1 litro de água

com Laranja e Morango

A maçã deixa o chá naturalmente doce. Caso
ainda deseje adoçar, sugerimos que utilize mel
ou açúcar mascavo.

www.abpm.org.br/delicias/cha-de-maca-com-laranja-e-morango

Modo de Fazer

ü Lave as maçãs, retire e descarte as sementes e corte cada metade da fruta em 4

partes;
ü Lave os morangos, e corte cada metade em 2 partes;
ü Lave a laranja e corte em fatias, descartando as sementes;
ü Coloque a água, as maçãs e o anis numa panela, tampe e leve ao fogo para ferver;
ü Deixe ferver por 5 minutos e desligue o fogo;
ü Numa jarra coloque o morango, a laranja e sobre eles o chá de maçã;
ü Tampe a jarra e deixe em infusão por 5 minutos;
ü Está pronto. Coe (pressione a maçã com uma colher para extrair todo o líquido) e
beba.
Dica do Clube:
A maçã e o morando estão prontos para comer, não desperdice. Acrescente iogurte,
aveia e mel ou outro ingrediente de sua preferência e coma na sobremesa ou no lanche.
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Ingredientes

Clube da Maçã Brasileira

Chá de Maçã com
Limão ou Laranja

Ÿ 3 maçãs brasileiras (Gala ou Fuji),

com casca
Ÿ casca de 1 limão ou de 1 laranja
(opcional)
Ÿ 1 litro de água
A maçã deixa o chá naturalmente doce. Caso
ainda deseje adoçar, sugerimos que utilize mel
ou açúcar mascavo.

www.abpm.org.br/delicias/cha-de-maca-com-limao-ou-latanja

Modo de Fazer
ü
ü
ü
ü
ü

Lave as maçãs, retire e descarte as sementes e corte em cubos ou fatias;
Coloque os ingredientes numa panela, tampe e leve ao fogo até ferver;
Mantenha a fervura por 5 minutos ou até a maçã ﬁcar bem macia;
Desligue o fogo e deixe a panela tampada por mais 5 minutos;
Está pronto. Coe (utilize uma colher para pressionar as maçãs e extrair todo o líquido)
e sirva.

Dica do Clube:
A maçã cozida está pronta para comer, não desperdice. Acrescente iogurte, aveia,
mel, ou outro ingrediente de sua preferência, e coma na sobremesa ou no lanche.
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Ingredientes

Clube da Maçã Brasileira

Chá de Maçã

Ÿ 3 maçãs brasileiras (Gala ou Fuji) com

com Casca de
Laranja e Canela

casca
Ÿ 2 paus de canela
Ÿ Casca de 1 laranja
Ÿ 1 litro de água
A maçã deixa o chá naturalmente doce. Caso
ainda deseje adoçar, sugerimos que utilize mel
ou açúcar mascavo.

www.abpm.org.br/delicias/cha-de-maca-com-casca-de-laranja

Modo de Fazer
ü Lave as maçãs, parta ao meio, retire e descarte as sementes e corte cada metade
ü
ü
ü
ü

das frutas em 4 partes;
Numa panela coloque todos os ingredientes, tampe e leve ao fogo até ferver;
Mantenha a fervura por 5 minutos ou até a maçã estar bem macia (até 10 minutos);
Desligue o fogo e deixe a panela tampada por 5 minutos;
Está pronto. Coe (utilize uma colher ou espátula para pressionar as maçãs e extrair
todo o líquido) e sirva.

Dica do Clube:
A maçã cozida está pronta para comer, não desperdice. Acrescente iogurte, aveia,
mel, ou outro ingrediente de sua preferência, e coma na sobremesa ou no lanche.
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Ingredientes

Clube da Maçã Brasileira

Chá de Maçã
com Laranja-Lima

Ÿ 3 maçãs brasileiras (Gala ou Fuji) com

casca
Ÿ 2 laranjas-lima
Ÿ 1 litro de água
A maçã deixa o chá naturalmente doce. Caso
ainda deseje adoçar, sugerimos que utilize mel
ou açúcar mascavo.

www.abpm.org.br/delicias/cha-de-maca-com-laranja-lima

Modo de Fazer
ü Lave as maçãs, parta ao meio, retire e descarte as sementes e corte cada metade

em 4 partes;
ü Esprema as duas laranjas-lima e reserve;
ü Coloque a água e a maçã numa panela, tampe e leve ao fogo;
ü Mantenha a fervura por 5 minutos ou até a maçã ﬁcar macia;
ü Desligue o fogo e mantenha a panela fechada por 5 minutos;
ü Coe (utilize uma colher para pressionar as maçãs e extrair todo o líquido) e
acrescente o suco das laranjas-lima;
ü Sirva e se delicie.
Dica do Clube:
A maçã cozida está pronta para comer, não desperdice. Acrescente iogurte, aveia,
mel, ou outro ingrediente de sua preferência, e coma na sobremesa ou no lanche.
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Ingredientes

Clube da Maçã Brasileira

Chá de Maçã
com Maracujá

Ÿ 3 maçãs brasileiras (Gala ou Fuji) com

casca
Ÿ 1 maracujá com casca
Ÿ 1 litro de água
A maçã deixa o chá naturalmente doce. Caso
ainda deseje adoçar, sugerimos que utilize mel
ou açúcar mascavo.

www.abpm.org.br/delicias/cha-de-maca-com-maracuja

Modo de Fazer
ü Lave as maçãs, parta ao meio, retire e descarte as sementes e corte cada metade

em 4 partes;
ü Lave o maracujá, corte ele em fatias mantendo a casca, suco e sementes;
ü Coloque a água e as frutas numa panela, tampe e leve ao fogo;
ü Mantenha a fervura por 5 minutos ou até a maçã ﬁcar bem macia;
ü Desligue o fogo e mantenha a panela fechada por 5 minutos;
ü Está pronto. Coe (utilize uma colher para pressionar as maçãs e extrair todo o líquido)
e sirva.
Dica do Clube:
A maçã cozida está pronta para comer, não desperdice. Acrescente iogurte, aveia,
mel, ou outro ingrediente de sua preferência, e coma na sobremesa ou no lanche.
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Ingredientes

Clube da Maçã Brasileira

Chá de Maçã
com Tangerina

Ÿ 3 maçãs brasileiras (Gala ou Fuji) com

casca
Ÿ 3 tangerinas
Ÿ 1 litro de água
A maçã deixa o chá naturalmente doce. Caso
ainda deseje adoçar, sugerimos que utilize mel
ou açúcar mascavo.

Modo de Fazer
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü

www.abpm.org.br/delicias/cha-de-maca-com-tangerina

Lave as maçãs, retire e descarte as sementes e corte em cubos pequenos ou fatias;
Coloque a água e as maçãs numa panela, tampe e leve ao fogo até ferver;
Mantenha a fervura por 5 minutos;
Desligue o fogo e deixe repousar por mais 5 minutos;
Coe e leve a geladeira para refrescar;
Retire fresco da geladeira;
Esprema as tangerinas;
Junte o chá de maçã ao suco de tangerina
Está pronto. Coe (utilize uma colher para pressionar as maçãs e extrair todo o
líquido)Pode servir.

Dica do Clube:
A maçã cozida está pronta para comer, não desperdice. Acrescente iogurte, aveia,
mel, ou outro ingrediente de sua preferência, e coma na sobremesa ou no lanche.
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www.twitter.com/abpmclubedamaca
au.linkedin.com/company/clube-da-maçã
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