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Bolo Caseiro 
Milho 
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Ingredientes: 
• 3 ovos inteiros; 
• 1 lata de milho; 
• 2 xícaras de açúcar; 
• 1 xícara de leite integral; 
• 1 colher de manteiga; 
• 1 colher de farinha de trigo; 
• ½ colher de fermento em pó; 
• ½ pacote de coco ralado. 

Modo de preparo: 
Bata os ovos, o milho, o açúcar, o leite, a manteiga e a
farinha no liquidificador até obter uma massa
homogênea. Depois, adicione aos poucos o fermento e o
coco, sempre mexendo com uma colher. 
Despeje a massa em uma forma untada e enfarinhada, e
leve ao forno preaquecido por 40 minutos ou até que o
bolo fique dourado. O tempo total de preparo dessa
receita é de 50 minutos. 



Pudim Pacoca 
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Ingredientes: 
1 lata de leite condensado 
500ml de leite 
5 ovos inteiros 
15 paçocas 
Calda: 
1 xícara (chá) de açúcar 
1/4 xícara (chá) de água 
Paçoca para decorar 

Modo de Preparo 
Faça a calda direto na forma do pudim, desligue o fogo e
espalhe o caramelo virando a forma (use uma luva ou um
pano para pegar na forma). Reserve. 
No liquidificador, bata o leite condensado, o leite, as paçocas
e os ovos por 3 minutos. 
Despeje essa mistura na forma caramelizada e cubra a forma
com papel alumínio. 
Leve ao forno pré-aquecido à 220ºC em banho-maria por 40
minutos, retire o papel alumínio, fure com um palito, se sair
sujo deixe mais tempo no forno até furar e o palito sair
limpinho. O tempo de forno pode variar, demorando mais ou
menos de  um forno para o outro. 
Deixe esfriar e leve à geladeira por 2 horas. 



Cupcake de 
pacoca 
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Ingredientes Massa (rende de 12 a 15 cupcakes) 
• 1 xícara de açúcar 
• 2 ovos grandes 
• 3/4 de xícara de leite integral 
• 1/2 xícara de óleo 
• 1 colher de chá de essência de baunilha 
• 1 1/2 xícara de farinha de trigo 
• 3 paçocas (54g no total), tipo rolha, esmigalhadas 
• 1 colher de chá de fermento em pó 
• 1 colher de chá de bicarbonato de sódio 
• Recheio e Cobertura: 
• Doce-de-leite 
• Paçocas 

Modo de Preparo 
Pré-aqueça o forno em 180°C e já disponhas as forminhas
de papel sobre a forma de alumínio. 
Bata na batedeira os ovos e o açúcar até obter um creme
fofo e branco. Em seguida, junte o leite, o óleo e a
essência de baunilha. Coloque em outra tigela a farinha, o
fermento, o bicarbonato e as paçocas esmigalhadas e
misture bem. Acrescente esta mistura seca ao creme já
batido e bata por mais 3 minutos, até que a massa fique
bem homogênea. Despeje a massa nas forminhas até
completar 2/3 e leve ao forno por cerca de 20 minutos,
assando por completo. Tire do forno e deixe esfriar 



Brigadeiro de 
Churros 
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Ingredientes 
1 lata de leite condensado 
1 colher (sopa) de manteiga 
150 g de doce de leite 
1 xícara de açúcar refinado 
1 colher de canela em pó 

Modo de Preparo 
Misture em uma panela o leite condensado e a manteiga
em fogo baixo, para não grudar na panela 
Mexa até dar o ponto de brigadeiro, unte um prato e
coloque o doce, deixe na geladeira por 1 hora 
Após lavar as mãos coloque sobre ela um pouco do doce,
faz uma bolinha e espalma, recheie com doce de leite e
enrole 
Passe sobre o açúcar e a canela as bolinhas já recheadas,
e em cima das bolinhas, pingue uma gotinha de doce de
leite para enfeitar 



Espetinho de 
frutas 
com chocolate 
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Ingredientes 
100 g de morangos 
½ abacaxi tipo pérola 
½ lata de pêssegos em calda escorridos 
3 bananas prata 
200 g de uvas tipo rubi 
250 g de chocolate tipo cobertura 

Modo de Preparo 
Lave e tire os cabinhos dos morangos 
Descasque e corte o abacaxi em formato de triângulos 
Corte os pêssegos em forma de meia lua 
Descasque as bananas e corte-as em rodelas 
Lave bem as uvas 
Monte os espetos intercalando as frutas e leve à geladeira
por uma hora 
A seguir, banhe os espetos no chocolate derretido 



Cocada 
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Ingredientes 
1 e 1/3 xícara (chá) de leite integral 
1 xícara (chá) de açúcar 
400g de coco ralado em flocos (ou fresco) 
1 lata de leite condensado 

Modo de Preparo 
Em uma panela despeje o leite e o açúcar. Ligue o fogo
alto e quando levantar fervura abaixe o fogo e deixe por 5
minutos. Na sequência acrescente o coco ralado. Misture
até soltar do fundo da panela e secar o líquido. Adicione o
leite condensado, misture em fogo baixo até soltar do
fundo da panela. 
Pegue porções da cocada e coloque em cima de um
tapete de silicone ou em uma superfície untada. Espere
secar em temperatura ambiente, ou na geladeira para
agilizar. 



Queijadinha 
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Ingredientes 
200 g de coco ralado 
1 vidro pequeno de leite de coco (200 ml) 
4 ovos inteiros 
2 colheres de sopa de manteiga/margarina sem sal 
1 lata de leite condensado 
5 colheres de sopa de farinha de trigo 
5 colheres de sopa de açúcar 
4 colheres de sopa de queijo ralado 
1 colher de chá de fermento em pó 

Modo de Preparo 
Em uma tigela, misture o coco e o leite de coco para
umedecer 
Em outra tigela, bata à mão os ovos 
Acrescente os outros ingredientes um por um e continue
mexendo 
Misture o coco já úmido 
Por último, acrescente o fermento 
Mexa mais um pouco até ficar homogêneo 
Coloque duas colheradas de massa em uma forma de
empadinha (use o papel para brigadeiro nª 0 ou unte a
forminha), e leve ao forno médio por 30 minutos 



Arroz Doce 
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Ingredientes 
• 1 xícara de arroz; 
• 1 litro de leite integral; 
• ¼ de xícara de coco ralado; 
• 1 lata de leite condensado; 
• 2 unidades de canela em pau; 
• canela em pó para polvilhar 

Modo de Preparo 
Coloque o arroz para cozinhar em fogo brando, juntando o
leite e 2 paus de canela. Retire-o antes que o leite seque
completamente, remova a canela e adicione o leite
condensado e o coco ralado, misturando bem para deixar
a textura cremosa. 
Ao colocar as porções em embalagens individuais, polvilhe
um pouco de canela em pó para deixá-las mais bonitas.  
O tempo de preparação é de 30 minutos, em média, e
cada receita serve até 5 pessoas 



Curau  
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Ingredientes 
7 espigas de milho verde 
1 xícara de leite 
½ xícara de açúcar 
Canela em pó 

Modo de Preparo 
Raspe o milho das espigas com uma faca 
Coloque o milho no liquidificador e junte o leite e o açúcar 
Bata bem 
A seguir, passe a mistura pela peneira 
Leve ao fogo e, sem parar de mexer, deixe cozinhar até
que engrosse ligeiramente 
Retire, despeje numa forma refratária e salpique com
canela em pó  



Pamonha 
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Ingredientes 
12 (doze) espigas de milho verde 
1 (um) copo de água 
2 (duas) xícaras de açúcar 
1 (uma) xícara de coco ralado fino 
1 (uma) pitada de sal 
palhas para a embalagem 

Modo de Preparo 
Rale as espigas ou corte-as rente ao sabugo e passe no
liquidificador, juntamente com a água 
Acrescente o coco, o açúcar e mexa bem 
Coloque a massa na palha de milho e amarre bem 
Em uma panela grande ferva bem a água, e vá colocando
as pamonhas uma a uma após a fervura completa da água 
Importante : a água deve estar realmente fervendo para
receber as pamonhas, caso contrário elas vão se desfazer 
Cozinhe por mais ou menos 40 minutos, retirando as
pamonhas com o auxílio de uma escumadeira 



Pipoca Gourmet 
de Pacoquita
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Ingredientes 
1 xícara de milho de pipoca 
2 colheres (de sopa) de óleo 
1 xícara de água 
1 colher (de sopa) de manteiga ou margarina (pode ser com
ou sem sal); 
1/2 xícara de paçoquinha triturada* 

Modo de Preparo 
Em uma panela grande, coloque o óleo e o milho de
pipoca, e leve ao fogo médio. Mexa até que o milho
comece a estourar, tampe a panela, baixe o fogo e deixe
todos os milhos estourarem até o fim, mexendo a panela
de vez em quando para não queimar. 
Coloque em uma panela grande o açúcar (1 xícara), a
água e a manteiga, misture e deixe em fogo médio até a
solução ter uma cor amarelada leve. 
Desligue o fogo, imediatamente adicione a pipoca, misture
bem até cobrir todas com a calda de açúcar. Por último
adicione a Paçoquita. 



Pacoca Caseira 
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Ingredientes 
• 2 xícaras de amendoim torrado e sem pele; 
• 1 pacote de bolacha de maisena; 
• 1 lata de leite condensado. 

Modo de Preparo 
Triture o amendoim e o pacote de bolacha de maisena em
um liquidificador ou processador de alimentos até obter
uma farofa fina. Em uma tigela, misture o leite condensado
à farofa até criar uma massa com consistência bem firme. 
Coloque a massa em um refratário, apertando bem com
uma colher ou espátula. Cubra com papel filme e leve à
geladeira por 30 minutos. Depois é só cortar e embalar. O
rendimento de um refratário dependerá do tamanho do
corte de cada paçoca. 

~



Canjica 

APETITEDENEGOCIOS.COM.BR

Ingredientes 
2 xícaras (chá) de Canjica  
2 litros de água 
1 xícara (chá) de açúcar 
1 litro de leite 
100g de coco ralado 
Um pouco de Cravo-da-Índia e Canela-da-China em Casca  
1 lata de leite condensado 
1 lata de creme de leite 

Modo de Preparo 
Deixe a canjica de molho na água por 24 horas. 
Transfira a receita de canjica cremosa para uma panela de
pressão com água. 
Adicione o cravo e a canela e cozinhe sua canjica de milho
por 45 minutos. 
Acrescente o açúcar, o leite, o leite condensado e o coco.
Com a panela destampada, cozinhe até engrossar a
canjica de milho. 
Desligue o fogo e acrescente o creme de leite. Misture e
sirva sua canjica doce. 



Maca do amor 
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~

Ingredientes 
 1 kg de açúcar 
500 ml de água 
1 colher (sopa) de vinagre 
Corante vermelho (pó ou líquido) 
12 maçãs (pequena/média) 
Palitos de sorvete 

Modo de Preparo 
Lave e seque as maçãs 
Espete-as com 1 ou 2 palitos (ajudará na firmeza na hora de
caramelizar) 
Unte formas de alumínio (pode ser de bolo) com óleo, bem pouco 
Calda: 
Coloque todos os ingredientes dentro de uma panela 
Nesta receita não se usa nenhuma colher (pois, pode açucarar a
calda) 
Misture/mexa apenas a panela 
Até a fervura, pode usar fogo alto, quando ferver, mude para
médio e mantenha por aproximadamente 25 minutos 
Mergulhe a ponta de um palito de sorvete na calda e pingue na
forma em segundos pressione com o dedo (ela amassará) solte
sobre a forma, se ela fizer barulho de sólida desligue
imediatamente e comece o processo de mergulhar as maçãs e
colocá-las sobre a forma previamente untada 



Pe de moleque 
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Ingredientes 
½ kg de amendoim torrado e descascado; 
½ de açúcar; 
1 lata de leite condensado; 
3 colheres de margarina. 

Modo de Preparo 
Coloque na panela o amendoim, o açúcar, a margarina e leve ao
fogo, mexendo sempre. Quando começar a formar uma calda,
coloque o leite condensado e mexa bem até soltar do fundo da
panela. 
Coloque em um tabuleiro untado com margarina. 
Deixe esfriar e corte em pedacinhos! 



Doce de abobora 
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Ingredientes 
1 kg de abóbora madura, descascada e cortada em
cubinhos 
5 cravos da índia 
2 paus de canela 
3 xícaras (chá) de água (600ml) 
1 xícara (chá) açúcar (200g) 
1 colher (chá) de suco de limão 

Modo de Preparo 
Coloque a abóbora numa panela e cozinhe com a água, o cravo,
a canela e o suco de limão por 40 minutos. Descarte as
especiarias (cravo e canela). 
Bata a abóbora no liquidificador e volte para a panela. Junte o
açúcar e leve novamente ao fogo. 
Deixe cozinhar, mexendo sempre, até que o doce desgrude do
fundo da panela. 
Coloque o doce em uma forma untada e, depois que esfriar bem,
corte em quadradinhos ou com a ajuda de uma forminha para
bolacha em formato de coração. 



Mini churros 
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Ingredientes 
2 xícaras de chá de água 
2 colheres de sopa bem cheias de margarina 
1 pitada de sal 
2 e 1/2 xícaras de chá de farinha de trigo 
Açúcar e canela para polvilhar 
Recheio a gosto, pode ser brigadeiro, doce de leite, geléia
de sua preferência etc. 
Se for brigadeiro deve estar um pouco mais mole 

Modo de Preparo 
Leve ao fogo uma panela com a água, a margarina e o sal e
deixe ferver 
Quando estiver fervendo coloque a farinha toda de uma vez e
mexa bem até formar uma bola e desgrudar da panela 
Tire da panela e coloque em uma superfície para moldar 
O ideal é ter aquela maquininha que se compra em revista que é
mais pratico, mas se não tiver modele em formato de cobra e
corte do tamanho que quiser 
Para rechear é necessário perfurar todo o centro da cobra 
Se não tiver a maquininha pode-se usar algum vidro com ponta,
tipo de catchup, nesse caso terá de cortá-los menores e fazer
mini-churros 
Depois de moldar, perfurar, tem que fritar em óleo bem quente
para dourar e joguar na canela misturada com o açúcar 



Maria Mole 
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Ingredientes 
1 pacote de gelatina incolor sem sabor 
3 xícaras bem cheias de açúcar 
1 pacote de coco ralado 

Modo de Preparo 
Dissolva a gelatina 
Coloque na batedeira a gelatina e vá batendo, junte o açúcar aos
poucos até ficar uma espuma branca 
Forre a forma com coco ralado e despeje a espuma branca
(maria-mole), por cima com mais coco ralado 
Leve à geladeira por 30 minutos e está pronta a sua maria-mole 



Quindim 
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Ingredientes 
1 xícara (200 g) de açúcar 
1 xícara (75 g) de coco ralado 
1 colher (sopa) (15 g) de manteiga amolecida 
5 gemas 
1 clara 

Modo de Preparo 
Preaqueça o forno médio (180°C). 
Misture o açúcar, coco e a manteiga. Junte as gemas e a clara e
bata até ficar homogêneo. 
Despeje a massa numa forma de 23cm de diâmetro. Coloque a
forma numa assadeira e coloque água quente na assadeira para
fazer um banho-maria. 
Leve para assar por 30 minutos aproximadamente. Deixe esfriar
e depois desenforme num prato. Leve à geladeira até servir. 



Canudinho de 
Doce de Leite 
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Modo de Preparo 
Corte a massa pronta para pastel em tiras finas. 
Enrole as tiras da massa de pastel nas forminhas em formato de
cone e frite em óleo quente. 
Espere esfriar antes de retirar da forminha. 
Em uma panela, coloque o açúcar e leve ao fogo baixo até obter
um caramelo. 
Acrescente a manteiga e misture até ela derreter. 
Adicione o leite e misture até obter um creme homogêneo. 
Por último, acrescente o leite condensado e mexa até engrossar. 
Espere esfriar e coloque o doce de leite em um saco de confeitar. 
Recheie os cones e sirva. 

Ingredientes 
3 colheres de sopa de açúcar 
1 colher de sopa de manteiga 
75ml de leite 
1 lata de leite condensado 
1 embalagem de massa pronta de pastel 
óleo (para fritar) 



Bolinho Caipira 
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Modo de Preparo 
Massa: numa vasilha, junte as farinhas e misture até
desmanchar os grumos. Adicione o óleo, misture e reserve.
Ferva a água ou o caldo e derrame 
sobre a farinha. Misture até obter uma massa homogênea.  
Recheio: numa panela, refogue a cebola, o alho e a carne moída
no óleo até ficar soltinha. Adicione a salsinha, o sal e a pimenta.
Separe uma 
pequena porção da massa e achate-a na palma da mão. Coloque
no centro um pouco do recheio e feche, formando um bolinho
comprido. Passe-o no ovo e na farinha de rosca e frite em óleo
quente. Sirva. 

Ingredientes 
Massa 
500 g de farinha de milho amarela 
2 colheres (sopa) de farinha de mandioca 
4 colheres (sopa) de óleo de milho 
½ litro de água ou caldo de frango 
Recheio 
1 xícara (chá) de cebola picada 
1 dente de alho picado 
500 g de carne moída 
4 colheres (sopa) de óleo de milho 
½ xícara (chá) de salsinha picada 
Sal e pimenta-do-reino a gosto 
1 ovo 
1 xícara (chá) de farinha de rosca 



Cuscus paulista 
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Modo de Preparo 
Refogue no azeite a cebola, o pimentão, as azeitonas, a ervilha,
o milho verde, o molho de tomate, o cheiro-verde, a sardinha, o
palmito, os temperos e o caldo Knorr. 
Coloque a água e deixe no fogo até ferver. 
Desligue o fogo, acrescente a farinha de milho e misture. 
Unte uma forma com azeite, e coloque os ovos, os tomates e a
sardinha por baixo. 
Coloque o cuscuz na forma, deixe esfriar e desenforme. 
Sirva em seguida. 

Ingredientes 
1/2 xícara de chá de azeite 
1 cebola picada 
1 lata ou caixa de molho de tomate 
2 medidas da lata de água 
1 lata de ervilha 
1 lata de milho verde 
1 pimentão picado 
2 latas de sardinha ou atum 
cheiro verde a gosto 
sal e temperos a gosto 
1 tablete de caldo knorr do seu sabor preferido 
3 xícaras de chá de farinha de milho grossa 
3 ovos cozidos 
1 vidro de palmito picado 
tomates fatiados (para decorar) 



Pastel  
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Modo de Preparo 
Misture bem a farinha com o sal. 2Abra um buraco no meio da
farinha e jogue, aos poucos, a água, incorporando-a à farinha
com as mãos num bowl fundo ou numa mesa lisa. Se quiser dar
uma liga a mais na massa, adicione as colheres de óleo.
3Acrescente a cachaça e continue misturando bem a massa.
4Sove a massa, em uma superfície lisa, polvilhada de farinha, até
que fique homogênea e pare de grudar nas mãos. 5Deixe a
massa descansar por 15 minutos coberta com pano úmido ou
plástico filme. 6Abra a massa com a ajuda de cilindros – é mais
fácil – até a espessura mais fina que conseguir, sem que ela
massa quebre; se não tiver a máquina, um rolo faz também a
função. 7Corte a massa já aberta com uma faca com até 30 cm
de altura e 10 cm de largura, para ficar do tamanho de um pastel
de feira. 8Recheie a massa, ocupando no máximo metade do
espaço, dobre a massa e feche as bordas com a ajuda de um
garfo. 9Depois de montar os pastéis, leve o quanto antes ao óleo
quente para fritar. 

Ingredientes 
3 xícaras de farinha de trigo (separar pelo menos uma
xícara a mais para trabalhar a massa e dar o ponto) 
1 copo e meio de água (400 ml) 
2 colheres (sopa) de óleo (opcional) 
1 colher (sopa) de sal 
1 dose de pinga (50 ml) 



Quirerinha 
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Modo de Preparo 
Em uma panela de pressão cozinhar a carne até que fique macia 
Em outra panela refogue a cebola, o tomate, junte o molho de
tomate, junte a água e a quirerinha, cozinhe por 15 minutos 
Junte a carne e cozinhe por mais aproximadamente 30 minutos 
Junte o sal a seu gosto, por último junte o cheiro verde 

Ingredientes 
1 pacote de quirerinha 
2 kg de costelinha de porco 
2 tomates 
1 cebola 
Cheiro verde a gosto 
Sal 
Molho de tomate pronto 
2 litro de água 



Tapioca 
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Modo de Preparo 
Umedeça 1 kg de polvilho e deixe na geladeira por 12 horas 
Passe na peneira, e misture uma pitada de sal 
Está pronta 
É só aquecer uma frigideira e colocar uma pequena quantidade,
deixar a farinha ficar úmida e vire com uma espátula 
Está pronta para colocar o recheio do seu gosto 

Ingredientes 
Polvilho doce 
Água 



Torta de 
liquidificador 
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Ingredientes: 
12 colheres de sopa farinha de trigo 
3 colheres de sopa de queijo parmesão 
2 xícaras de chá de leite 
1 xícara de chá de óleo 
3 ovos 
Sal 
2 colheres de sopa de fermento 
Recheio 
300 g de salsicha em rodela 
1 cebola picada 
1 lata de ervilha 
1 lata de milho 
2 tomates sem pele picado 
Orégano 
Sal a gosto 
Salsa e cebolinha picadas 

Modo de preparo: 
Massa 
Coloque no liquidificador a farinha, o queijo, leite, oleo, os
ovos, sal e o fermento Bata bem e reserve. 
Recheio 
Coloque em uma vasilha a salsicha, a cebola, a ervilha, o
milho, os tomates, orégano, sal, salsinha e cebolinha 
Misture como se fosse uma salada Após untar a
assadeira, despeje a massa e por cima o recheio. Leve
ao forno pré-aquecido até dourar 



Arroz com 
Pinhao

APETITEDENEGOCIOS.COM.BR

Ingredientes: 
500 g de pinhão 
300 g de bacon 
500 g de lingüiça calabresa 
5 copos de arroz 
1 cebola média picada 
2 dentes de alho 

Modo de preparo: 
Faça o arroz normalmente e reserve 
Cozinhe o pinhão normalmente, descasque, corte em
rodelas e reserve 
Pique o bacon e a calabresa em cubos 
Frite primeiro a cebola e o alho em azeite até dourar um
pouco, em seguida acrescente o bacon e a calabresa
para dourar 
Quando as carnes estiverem quase dourando, acrescente
o pinhão já cozido, descascado e cortado 
Misture o preparo feito com o pinhão ao arroz 



Caldinho 
Mandioca

APETITEDENEGOCIOS.COM.BR

Ingredientes: 
2 kg de mandioca amarela 
2 calabresas grandes picadas em quadradinhos 
2 pedaços grandes de bacon picados em quadradinhos 
3 alhos grandes triturado ou bem picados 
1 cebola grande triturada ou bem picada 
3 tomates sem semente picados 
Cebolinha (a gosto) 
1 pacote de tempero pronto 
3 caldos de costela 

Modo de preparo: 
Cozinhe a mandioca 
Acrescente no cozimento 2 tabletes de caldo de costela 
Dê uma pré-fritada na calabresa junto com o bacon com
um pouco de óleo 
Acrescente junto a ela a cebola e termine de fritar 
Acrescente o alho e mais 1 caldo de costela 
Bata no liquidificador a mandioca junto com a água que
cozinhou 
Junte a mistura com a fritura no fogo baixo sempre
mexendo para que não grude no fundo da panela 
Acrescente o tomate e a cebolinha (a gosto) 
Acrescente aos poucos os temperos, sempre
experimentando para ver se está bom de sal 



Cachorro 
Quente
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Ingredientes: 
300 g de salsicha 
1 cebola 
1 tomate 
1 colher de manteiga 
1 copo de extrato de tomate 
1 caixa de creme de leite 
1/2 medida do copo de extrato de tomate de água 

Modo de preparo: 
Pique a cebola e o tomate, refogue bem na manteiga 
Acrescente o extrato de tomate, corte a salsicha em
rodelas e deixe cozinhar a gosto, se presiso acrescente a
medida de água 
Depois de cozinhar bem acrescente o creme de leite 
E é so servir 
Acrescente batata palha, milho verde, catchup e
maionese 
Fica espetacular 



Mini Pizza

APETITEDENEGOCIOS.COM.BR

Ingredientes: 
Massa: 
1/2 kg de farinha, ou até a massa soltar da mão
completamente 
200 ml de água morna 
1 pacote de fermento granulado 
1/2 xícara (chá) de óleo 
1 colher (chá) de sal 
1 colher (café) de açúcar 
Recheio: 
A seu gosto, pode fazer com bacon, presunto e
mussarela, frango etc. 

Modo de preparo: 
Dissolva o fermento na água morna, junte o óleo, o sal e
o açúcar 
Adicione farinha aos poucos, trabalhando com as mãos,
até obter uma massa homogênea Trabalhe a massa por
aproximadamente 15 minutos, até ficar lisa e soltando
bolhas de ar. Cubra com um pano e deixe descansar por
40 minutos.Abra a massa, não muito grossa, pois cresce
bastante, deixe com cerca de 0,5 cm.Corte com um
cortador ou use uma tampa redonda pequena.Coloque
em assadeira untada.Leve para pré-assar por cerca de
10 minutos.Retire do forno e coloque o recheio 



Sanduiche 
Carne Louca

APETITEDENEGOCIOS.COM.BR

Ingredientes: 
 1 kg de miolo de acém 
3 caldos de carne 
2 colheres de sopa de azeite 
1 pimentão vermelho 
1 pimentão verde 
100 g de azeitona azeitona sem caroço 
1 cebola grande 
5 dentes de alho 
2 latas de molho pronto 

Modo de preparo: 
Cozinhe a carne com os caldos na pressão por 1 hora 
Desfie a carne e reserve a água do cozimento 
Coloque na panela o azeite (se não tiver pode ser óleo
mesmo) 
Refogue a cebola e o alho 
Acrescente os pimentões picadinhos e a azeitona sem
caroço e refogue bem até murchar 
Coloque a carne desfiada e o molho de tomate misture
tudo e jogue a água do cozimento reservada 
Verifique se está bom de sal e deixe ferver bem até
apurar o molho 



Gostou das nossas receitas de 

comidas típicas da festa junina? 

Então, compartilhe o post nas 

suas redes sociais e ajude outros 

amigos e colegas a elevarem as 

vendas já em junho!


