
 

 

 

Pão de S. João 

Ingredientes: 

700gr de farinha de trigo . 

30 grs de fermento de pão  

250 grs de batata doce, cozida e espremida 

1 colher de sopa de erva doce 

100 grs de margarina 

1 colher de sopa de açúcar  

4 ovos 

1 pitada de sal 

1 xícara de leite. 

 

Modo de fazer:  

Numa tigela, dissolver o fermento com 1 colher de sopa de açúcar,  dissolver o açúcar com o fermento até ficar 

líquido. Misturar 2 colheres de sopa de farinha de trigo e 1/2 xícara de leite. Deixar crescer por 10 minutos. 

 

Na batedeira colocar o fermento já crescido, os 4 ovos,  a margarina e a batata doce. Bater bem. 

Acrescente na batedeira 1/2 xícara de leite, 350 grs farinha de trigo, colocar aos poucos, até a massa enrolar nas pás  

da batedeira. 

Colocar a  massa no mármore e vá colocando  350 grs de farinha de trigo restante.( farinha de trigo, se necessário,  

coloque mais um pouco,  a massa deve está macia e desgrudado das mãos.  Deixar crescer a massa do pão.  

 

Recheio 1. 

Doce de abóbora: 

1 kg de abóbora 



2 xícaras de açúcar  

3 cravos 

1 canela em pau. 

1 pacote de coco( opcional) 

Em uma panela grande colocar a abóbora, o açúcar, a canela e os cravos. 

Levar para cozinhar em fogo brando com a panela tampada. 

Mexa sempre e amasse com uma colher de pau para desmanchar a abóbora. Quando ela estiver bem cozida, retire a 

canela e os cravos, e junte o coco( opcional) 

Deixe apurar mais um pouco e desligue o fogo. 

O doce não pode ficar seco, tem que ficar úmido. 

 

Recheio 2. 

Goiabada com pedaços de catupiry.  

(Segunda opção de recheio,caso  não goste de doce de abóbora 

 

Rosca 

 Pegar 3 partes de massa do mesmo tamanho,  abrir ao comprido, colocar o recheio, fazer uma rosca. Essa massa dá 

3 roscas. Pincelar com gema 

Ou 

Enrolar tipo esfirra 

Abrir a massa, cortar com um cortador redondo, com um colher, rechear com o recheio de sua preferência. Fechar 

como uma esfirra. Pincelar com gema. 

Ou 

Colocar a massa já recheada em uma forma de buraco untada. Pincelar com gema. 

Assar por 30 minutos no forno 180. 

Opcional. O Pão de São João, pode ser decorado com fondant. 

 

 

 

 

 



Caldo Verde 

Ingredientes: 

300 gr de paio( sem pele, levemente cozido e cortado em cubos) 

300 gr de costelinha desalgada.( cortada em pedaços pequenos) 

300 gr de bacon( cortado em cubos).  

1 alho picado 

1 cebola picada 

1 kg de batata( descascadas e cortadas em cubos) 

1/2 xícara de azeite. 

1 maço de couve cortada bem fina. 

 

Modo de fazer: 

Refogue em uma panela,  a cebola e o alho com 1/2 xícara de azeite. Acrescente o paio, a costelinha, o bacon, deixe 

fritar. Coloque 2 litros de água e deixe cozinhar por 20 minutos. Retire as carnes e reserve. 

Coloque 1 kg de batata cortada em cubos, deixe cozinhar, naquele caldo até começarem a desmanchar. Passe as 

batatas no espremedor e volte a panela e coloque as carnes, as batatas espremidas e adicione maço de couve 

cortada bem fina. 

Abade e desligue. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Quindão de Aipim 

 

Ingredientes para massa: 

400 gr de Aipim ralado cru 

250 gr de coco ralado 

30 gr de queijo ralado 

4 xícara de açúcar  

100 gr de margarina 

4 ovos inteiros 

2 gemas 

1 colher de chá de açúcar  vanille 

 

Modo de fazer : 

Misture tudo muito bem manualmente.  

Coloque em uma forma de pudim untada com margarina e polvilhada no fundo e nas laterais com açúcar.  

Asse em banho Maria em forno quente +ou - 30 minutos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Cocada de Corte 

 

Ingredientes: 

1 lata de leite condensado  

2 vezes a mesma medida da lata de açúcar  

1 pacote de Coco seco OU 

1 pacote de Coco em Flocos  

Manteiga ou margarina para untar 

 

Modo de fazer : 

Junte todos os ingredientes,  misture  bem, e leve ao fogo baixo, mexendo sem parar até desprender do fundo da 

panela. 

Despeje em mármore untado com manteiga ou margarina e deixe esfriar. 

Depois, corte em quadradinhos 


