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A festa do smoothie de frutas 
Era uma vez, numa cozinha não muito longe daqui, um 
grupo de frutas estava em festa. Havia uma laranja 
suculenta, uma banana gorda, um morango doce e uma 
manga madura. Enquanto dançavam e cantavam, notaram 
um liquidificador no balcão. "O que é isso?" perguntou a 
laranja.

“É um liquidificador”, respondeu a banana. “Podemos 
usá-lo para fazer um 
smoothie!”

As frutas ficaram empolgadas 
com a perspectiva de fazer 
algo novo, então decidiram 
tentar. A laranja, a banana, o 
morango e a manga se 
espremeram no liquidificador.

Enquanto o liquidificador girava 
e girava, as frutas começaram 
a se combinar e se misturar. A 
laranja acrescentou uma explosão de sabor cítrico, a 
banana uma textura cremosa, o morango um toque de 
doçura e a manga um toque tropical. Quando o smoothie 
terminou, as frutas ficaram maravilhadas com o quão 
delicioso era. Eles nunca tinham provado nada parecido 
antes.




Eles estavam ansiosos para compartilhar sua descoberta 
com as crianças da casa, então se serviram 
silenciosamente em um copo e esperaram. As crianças 
acordaram e foram à cozinha tomar café da manhã. Eles 
viram os copos com o suco colorido parados ali e 
provaram. Eles adoraram! Mas a mãe e o pai acharam 
que era um pouco doce demais.

Assim, as frutas começaram a experimentar diferentes 
combinações de sabores e texturas. Eles até convidaram 
vegetais, nozes e aveia para a festa, e juntos fizeram os 
smoothies mais incríveis que a cozinha já tinha visto. 
Toda a família adorou o novo café da manhã. As frutas 
ficaram muito felizes, então a partir daquele dia as 
frutas faziam smoothies o tempo todo.

Eles adoravam surpreender as crianças todas as manhãs 
com um novo e delicioso smoothie para começar bem o 
dia!



