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INGREDIENTES
1 ½ xícara (chá) de fubá mimoso
1 xícara (chá) de farinha de trigo
2 xícaras (chá) de açúcar
4 ovos
1 xícara (chá) de óleo
1 xícara (chá) de leite
1 colher (sopa) de fermento em pó
1 pitada de sal
manteiga para untar 

Pré-aqueça o forno a 180 ºC (temperatura média). 
Com um pedaço de papel toalha, unte com manteiga uma forma de bolo, com furo no meio. 
Numa tigela separada, quebre um ovo de cada vez e transfira para o liquidificador. Junte o
óleo, o açúcar e o leite. Bata até ficar liso, por cerca de 5 minutos. 
Transfira a mistura para uma tigela grande. Junte o fubá e a farinha, passando pela peneira.
Com um batedor de arame, mexa delicadamente até a massa ficar lisa. Por último misture o
fermento e a pitada de sal. 
Despeje a massa do bolo na forma untada e nivele com uma espátula. Leve ao forno pré-
aquecido e deixe assar por cerca de 30 minutos. Para saber se o bolo está assado: espete
um palito na massa, se sair limpo é sinal que o bolo está pronto; caso contrário, deixe por
mais alguns minutos até que asse completamente. 
Retire do forno e deixe esfriar por 15 minutos antes de desenformar. Sirva em temperatura
ambiente.

1.
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3.

4.

5.
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MODO DE PREPARO

Receita de Bolo de
Fubá

Tempo de Preparo: 100 minutos



INGREDIENTES

Prepare a pipoca de acordo com as instruções da embalagem. 
Coloque as pipocas em uma assadeira grande e reserve, o sal pode ser adicionado na
pipoca ou no caramelo. 
Na mesma panela que estourou a pipoca faça o caramelo, adicione o açúcar, e deixe
em fogo baixo, você pode sacudir a panela, mas não mexa com colher, o caramelo
pode açucarar. 
Deixe o açúcar caramelar, não é necessário dissolver todo o açúcar, adicione a
manteiga e misture por alguns segundos até que o açúcar fique derretido, adicione o
bicarbonato e misture com cuidado, o caramelo vai borbulhar e aumentar o volume.
Imediatamente retire o caramelo do fogo e despeje sobre a pipoca, misturando
rapidamente, ou você pode despejar a pipoca dentro da panela do caramelo e
misturar. 
Depois que a pipoca esfriar você pode quebra-la em pedaços menores, coloque-a em
um recipiente plástico bem tampado que ela ficará crocante por vários dias.

1.
2.

3.

4.

5.

½ xícara de milho para pipoca
1 xícara de açúcar
sal a gosto
1 colher de sopa de manteiga
1 colher de chá rasa de bicarbonato de sódio

MODO DE PREPARO

Receita de Pipoca
Caramelada

Tempo de Preparo: 30 minutos



INGREDIENTES

Em uma pipoqueira coloque os seguintes ingredientes: grão de pipoca, açúcar,
achocolatado, água e óleo. Misture e leve ao fogo alto até começar a ferver. 
Logo que levantar fervura, abaixe o fogo e mexendo sempre para não queimar.
Quando os primeiros grãos começarem a estourar, tampe a panela e mexa
vigorosamente até que fique 2 segundos sem que nenhum grão de pipoca estoure. 
Quando as pipocas pararem de estourar, transfira imediatamente para uma
assadeira e polvilhe com um pouco de Nescau e misture bem. 
Espere esfriar e sirva em seguida. 
Essa pipoca pode ser armazenada por até 7 dias em um pote bem fechado. 

1.

2.

3.

4.
5.

Milho para pipoca: 1 xíc. 
Açúcar: 1/2 xíc. 
Achocolatado: 3 colheres de sopa
Água: 1/2 xíc. 
Óleo: 1/4 xíc. 
Achocolatado: para polvilhar

MODO DE PREPARO

Receita de Pipoca de
Chocolate

Tempo de Preparo: 30 minutos



Lave o milho da canjica e deixe de molho de um dia para outro. No dia seguinte, cozinhe
o milho com 2 litros de água numa panela de pressão por, aproximadamente, 20
minutos. Quando a panela pegar pressão, cozinhe em fogo médio. 
Em outra panela, aqueça o leite e dilua o leite em pó e o açúcar. Misture com o milho da
canjica, coloque o cravo e deixe cozer em fogo brando por 10 minutos, mexendo
sempre. 
No final, acrescente o leite condensado e deixe apurar em fogo baixo por 5 minutos,
mexendo sem parar. Sirva em seguida. 
Para certificar-se de que o milho está macio, coloque alguns grãos na água gelada e
experimente. Se ainda não estiverem macios, cozinhe por mais 10 minuto. Acrescente
mais um pouco de água quente, se necessário, para continuar o processo de cozimento.
Depois da canjica pronta, podem ser acrescentados canela em pó, canela em pau ou
amendoim sem casca.

1.

2.

3.

4.

500 grama(s) de milho de canjica 
1 litro(s) de leite integral 
6 colher(es) de sopa cheias de açúcar refinado 
6 colher(es) de sopa cheias de leite em pó 
5 unidade(s) de cravo (opcional) 
1 lata(s) de leite condensado

INGREDIENTES

MODO DE PREPARO

Receita de Canjica
doce

Tempo de Preparo: 50 minutos



INGREDIENTES

Pré aqueça seu forno em 200°C. Unte e forre sua assadeira com papel manteiga.
Descasque as batatas doce e corte em palitos de até 1 cm de expessura, reserve.
Misture todos os temperos (exceto a salsa) e jogue sobre os palitos de batata doce.
Massageie a batata doce de forma que todos os palitos recebam o tempero de forma
integral.
Transfira os palitos de batata doce para a assadeira forrada com papel manteiga, certifique
que nenhum palito sobreponha o outro, use duas assadeiras se precisar.
Leve ao forno pré aquecido por 15 minutos, retire, vire seus palitos com o auxílio de uma
espátula para assar a parte de baixo e volte ao forno por mais 15 minutos ou até que esteja
dourado e crocante.
Com o auxílio de uma espátula, retire os palitos de batata doce da assadeira, salpique sobre
eles a salsa e se necessário ajuste o sal.

1.
2.
3.
4.

5.

6.

7.

5 unidades de batata doce de tamanho médio
1 colher (de sopa) de ervas finas secas (opcional)
1 colher (de sopa) de sal
6 colher (de sopa) de azeite
salsa finamente picada (opcional)

MODO DE PREPARO

Receita de Batata
Doce Assada

Tempo de Preparo: 120 minutos

https://www.zonacerealista.com.br/?acc=47d1e990583c9c67424d369f3414728e
https://www.zonacerealista.com.br/?acc=47d1e990583c9c67424d369f3414728e
https://www.zonacerealista.com.br/sal-marinho-cinza-grosso-1kg-smart.html


INGREDIENTES

Lave bem os pinhões em bastante água corrente.

Ponha os pinhões com a água e o sal na panela de pressão.

Feche a panela e leve ao fogo alto.

Assim que a panela começar a apitar (pegar pressão), conte 40 minutos.

Depois desse tempo, remova a panela do fogo e deixe esfriar e perder a pressão

naturalmente.

Descasque e sirva o pinhão cozido ainda quente.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

1 kg de pinhão

1 litro de água

1/4 (xícara) de sal

MODO DE PREPARO

Receita de Pinhão
Tempo de Preparo: 80 minutos



INGREDIENTES

Em uma panela, coloque o amendoim torrado e o açúcar;
Leve ao fogo baixo e mexa sem parar, até formar um caramelo;
Desligue o fogo e adicione a manteiga;
Misture bem e em seguida adicione o leite condensado;
Mexa, até que fique uma mistura bem homogenea;
Unte uma superfície lisa com manteiga ou margarina, você pode colocar numa pedra, usar
papel manteiga ou usar uma forma também.
Com ajuda de uma colher, coloque porções do doce na superfície, esse processo tem que ser
feito bem rápido, antes que esfrie e endureça.
Aguarde até que o doce esfrie completamente;
Em seguida é só servir.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.

8.
9.

200g de amendoim torrado e sem casca
1 e 1/2 xícara (chá) de açúcar
1 colher (sopa) de manteiga
1/2 lata de leite condensado

MODO DE PREPARO

Receita de Pé de
Moleque

Tempo de Preparo: 120 minutos



2 xícaras de chá de amendoim torrado com pele
1 xícara de chá de açúcar
1/2 colher de chá de fermento em pó
2 colheres de sopa de chocolate em pó
1/2 xícara de chá de água

INGREDIENTES

MODO DE PREPARO

Pegue uma panela para doce e coloque o
amendoim, o açúcar, o fermento, o chocolate e
meia xícara de chá de água.
Leve ao fogo médio e mexa de vez quando até
começar a ferver.
Quando começar a açucarar, mexa vigorosamente
até secar bem.
Retire do fogo e deixe esfriar em uma assadeira.

1.

2.

3.

4.

Receita de Amendoim
Doce

Tempo de Preparo: 130 minutos


