
ingredientes



Tábua de gostosuras juninas

• Cocada fácil de copinho
• Cone de pipoca
• Pavê de paçoca
• Maçã do amor de brigadeiro
 
Uma tábua diferente e completa para sua festa 
junina em casa.

O que vamos usar:
• Sulfite 4 folhas
• Canetas ou lápis de colorir
• Cola bastão
• Panela com tampa para estourar pipoca
• Palitos de churrasco ou de sorvete para a maçã 

do amor
• Uma travessa para montar o pavê, pode ser de 

plástico, louça ou vidro
• Potinhos para servir a cocada, pode ser copinhos 

de plásticos ou xicaras.
• Uma tábua para enfeitar.



Cocada fácil de copinho
Ingredientes:
• 1 saquinho de coco ralado (100g)
• 1 copo de leite quente (200ml)
• 1 caixinha de creme de leite (200g)
• 1 pote doce de leite para corte (200g)
 
Modo de preparo:
Esquente o leite (pode esquentar no microondas ou no 
fogão), mas não precisa deixar ferver. Misture o coco 
ralado no leite e deixe descansar até esfriar.
Em seguida, com as mãos, esprema o coco ralado e 
reserve (pode dispensar o leite). Misture o coco ralado 
já espremido com o doce de leite (200g) e o creme de 
leite.
Coloque em copinhos ou potinhos e leve à geladeira por 
2 horas. É só servir.

receitas



Cone de pipoca
A pipoca não tem super segredos para ser preparada, mas 
nessa receita o que vai diferenciá-la é a forma que vamos 
servi-la.
Ingredientes:
• Milho para pipoca (50g)
• Manteiga sem sal (1 colher de sopa)
• 1 colher de sopa de óleo
• Sal (à gosto)

Para embalagem:
• Cola de bastão
• 5 folhas de sulfite (de qualquer cor)
• Ou até mesmo pintadas

Preparo da pipoca:
Esquente o óleo na panela.
Adicione o milho para pipoca.
Deixe estourar.
Derreta a manteiga em banho maria ou direto no 
microondas (15segundos)
Jogue a manteiga derretida sobre a pipoca e adicione o sal. 
Mexa bastante e pronto!



Pavê de paçoca
• 1 pacote de bolacha de maisena
• 200g de doce de leite para corte
• 2 caixinhas de creme de leite (200ml)
• 1 pacote de paçoca de rolha (500g)

Modo de preparo:
Misture o doce de leite com as duas caixas de creme de 
leite e reserve.
Passe um pouco da mistura no fundo da sua travessa e vá 
colocando as bolachas uma ao lado da outra.
Quebre algumas paçocas sobre a mistura e depois insira 
outra camada de bolacha. Faça isso consecutivamente 
até que se preencha sua travessa. Finalize com paçocas 
quebradas e leve a geladeira por 4 horas (coberto com 
plástico filme).
Caso não tenha travessa, você pode fazer em poder 
individuais.



Maçã do amor coberta com brigadeiro
Ingredientes:
• 2 maças médias
• Dois palitos de sorvete
• Uma barra de chocolate meio amargo (120g)
• 1 saquinho de chocolate granulado (130g)

Modo de preparo:
Lavem bem as maçãs e seque-as (Lembre-se que elas 
devem estar em temperatura ambiente não geladas).
Coloque os palitos de sorvete na maçã seguindo a linha do 
caule da fruta para que fiquem firmes. Reserve.
Derreta o chocolate em banho maria ou em microondas 
(lembre-se que cada microondas tem seu tempo e seu 
chocolate não pode passar do ponto. O ideal é ir derretendo 
aos poucos).
Passe as maçãs espetadas no chocolate e jogue granulado 
por cima. Coloque sobre um prato ou recipiente liso e leve à 
geladeira por 15 minutos. Pronto!


