
Como fazer Chips de Banana desidratada?  
 
Que chips de banana desidratada são o lanche vegano perfeito, todos nós já sabemos. Além               
de serem livres de glúten e serem completamente viciantes, eles são um excelente substituto              
para sobremesas açucaradas. Esses Chips são super fáceis de fazer! Você pode usar seu              
forno ou um desidratador – o que tornaria o processo mais fácil e a qualidade de seus chips                  
superiores. 
 
A segredo para se fazer um bom lote de chips de banana desidratado é cortar as bananas em                  
fatias uniformes e bem fininhas, talvez com apenas um centímetro. Porém, se você cortá-las              
um pouquinho mais grossas não tem problema, a receita também funcionará.  
 
Como fazer chips de banana em um forno 
 
Se você for utilizar um forno, use azeite, óleo de coco ou óleo de abacate para untar as                  
assadeiras. O óleo de coco lhe dará um sabor levemente tropical. Você pode tirar os chips de                 
banana desidratadas das assadeiras com uma espátula, mas acho mais fácil tirá-las            
manualmente. Elas podem ser armazenados em um recipiente hermético à temperatura           
ambiente por pelo menos duas semanas. Abaixo você encontrará a receita completa!  
 
INSTRUCŌES 
 
Pré-aqueça o forno a 80°C e cubra levemente 2 assadeiras com o óleo.Corte as bandas em                
fatias finas as bananas e organize-as em uma única camada na assadeira. 
 
Cozinhe as bananas no forno por cerca de 3 horas até que estejam desidratadas, mas não                
sólidas. Remova com cuidado os Chips de banana das assadeiras.  
 
Deixe-os esfriar completamente antes de guardar. Os Chips banana podem ser armazenadas            
em um recipiente hermético à temperatura ambiente por pelo menos duas semanas. 
 
 Estimativa de Nutrição 
 Calorias: 88kcal 
 
 
Como fazer chips de banana em um desidratador 
 
Para fazer chips de bananas secas em um desidratador, você não precisará de óleo. Tudo               
que você precisará fazer é colocar as fatias de banana nas bandejas do seu desidratador a                
57,5°C e esperar cerca de 8 horas. Uma dica: fique de olho nelas pelas últimas duas horas                 



para tirá-las quando atingirem a textura desejada. Abaixo você encontrará o passo a passo              
detalhado de como preparar esse delicioso lanche saudável em seu desidratador.  
 
VOCÊ PRECISARÁ DE: 
 

- 2 cachos de bananas 
- 1/2 xícara de suco de limão espremido na hora 
- Um desidratador (qualquer modelo funcionará, mas o que oferecemos é considerado o            

Cadillac dos desidratadores!)  =D 
 
 
MODO DE PREPARO:  
 
Comece derramando o suco de limão em uma panela rasa. Descasque todas as bananas e               
coloque-as em uma tigela grande. Usando uma faca serrilhada, corte as bananas verticalmente             
(funcionará bem se você fatiar cada banana em cinco pedaços iguais). 
 
Coloque as fatias no suco de limão; isso as impedirá de adquirir aquele tom marrom               
desagradável. Depois de fatiar, ou quando o recipiente do suco de limão ameaçar transbordar              
as bananas fatiadas, encha as bandejas do seu desidratador, colocando as bananas juntas,             
mas sem deixá-las se tocar. 
 
Ligue o desidratador a 57,5°C e continue o seu dia. Verifique as bananas após cerca de seis                 
horas; normalmente leva de seis a oito horas para uma desidratação perfeita, mas isso              
dependerá da espessura das fatias de banana. 
 
Uma fatia de banana perfeitamente desidratada possui uma aparência seca, mas pode ser             
levemente pegajosa ao toque. Se as bananas rasgarem com facilidade quando você as tirar da               
bandeja, elas provavelmente ainda não estão prontas. Fatias que parecem "carnudas" ou            
macias devem voltar ao desidratador por mais algum tempo. Guarde-as em um recipiente             
hermético e aproveite suas bananas desidratadas sempre que precisar de um lanche saudável. 
 
 
 
 


