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A MESA PERFEITA PARA SEU ARRAIÁ EM CASA



Anarriê... chegou São João!

E para comemorar essa data preparamos uma lista

com várias receitas de comidas típicas de festa junina

para você fazer seu arraial em casa!

Tem doce, salgado e bebidas que vão deixar você

com água na boca... 

E o melhor é que você pode comer sem preocupação

porque tem receitinhas sem glúten, sem lactose e

vegana.

Pega sua blusa xadrez, amarre as trancinhas e vamos

para a quadrilha!



QUENTÃO

Foto: catracalivre



1 xícara de açúcar;
1 xícara e meia de água;
1/4 de xícara de gengibre fatiado;
1 xícara de cachaça;
3 cravos da índia;
2 pedaços pequenos de canela em
pau.

Na panela coloque o açúcar em fogo
médio e deixe caramelizar;
Acrescente a água, o gengibre e as
especiarias e deixe cozinhando em fogo
baixo por cerca de 15 minutos;
Acrescente a cachaça, tampe, deixe
cozinhar por mais 5 minutos e sirva.

Ingredientes Modo de Preparo

QUENTÃO



QUENTÃO
 COM FRUTAS E SEM ÁLCOOL 



1/3 de xícara (de chá) de açúcar
demerara/cristal/refinado/mascavo
4 unidades de cravo-da-Índia
1 unidade de anis estrelado
1 colher (de sopa) de gengibre ralado
3 rodelas finas (de até 2mm) de limão
taiti sem a casca e sem as sementes
2 e 1/2 xícaras (de chá) de água
1/2 xícara (de chá) de abacaxi bem
picadinho
1/2 xícara (de chá) de maçã gala (ou
fuji) bem picadinhas

Em uma panela alta ou caneca em fogo
médio, derreta o açúcar até virar uma
calda, tomando cuidado para não
queimar.
Adicione o cravo, o anis, o gengibre, o
limão e a água. 
Adicione também o abacaxi e a maçã,
e deixe ferver. 
Depois que começar a ferver, conte 2
minutos e em seguida desligue. 
Sirva quente e está pronto.

Ingredientes Modo de Preparo

QUENTÃO
 COM FRUTAS E SEM ÁLCOOL 



Existem várias versões da receita.
Você pode fazer tipo um chá com
algumas frutinhas (se não gostar, não
precisa por, mas aumente um pouco a
quantidade de açúcar, pois as frutas
são adocicadas).

Nesta receita usamos o açúcar
demerara, mas você pode usar o
cristal, o refinado, e até o mascavo.

No lugar do anis estrelado, você pode
usar a canela em pau.

DICAS
QUENTÃO
 COM FRUTAS E SEM ÁLCOOL 



Vinho Quente

Foto: Confeitaria de Sucesso



3 xícaras (chá) de suco de uva
concentrado
2 xícaras (chá) de açúcar
2 xícaras (chá) de água
1 colher de hibisco desidratado
(opcional)
6 cravos
5 pedaços pequenos de canela
1/2 xícara (chá) de gengibre picado
1 1/2 maçã cortada em cubinhos

 Em uma panela, coloque o açúcar e
leve ao fogo para derreter. Adicione a
água, o hibisco, o cravo, a canela e
deixe ferver.
 Em seguida, acrescente a maçã picada
e o gengibre picado e deixe ferver um
pouco mais.
 Junte o suco de uva, abaixe o fogo e
mantenha por mais 5 minutos.
 Apague o fogo, passe por uma peneira
e sirva em seguida.

Ingredientes Modo de Preparo

VINHO QUENTE



Amendoim Doce

Foto: Cyber Cook



2 xícaras (de chá) de amendoins crus
e com casca
1 e 1/2 xícaras (de chá) de açúcar
cristal
1/4 de colher (de chá) de canela em
pó
1 colher (de chá) de fermento em pó
1 xícara (de chá) de água

Pré-aqueça o forno a 240ºC. Em uma
panela antiaderente e em fogo médio,
coloque o amendoim, o açúcar, a canela, o
fermento e a água. Misture e deixe cozinhar
até secar, o que vai levar cerca de 15
minutos.
Espalhe este amendoim em uma assadeira
grande e antiaderente e leve para torrar
por cerca de 10 minutos. Retire do forno e
espere esfriar para servir.
Está pronto!

Ingredientes Modo de Preparo

AMENDOIM DOCE



Se não gostar, pode retirar a canela,
ou, se preferir, adicione duas colheres
de sopa de achocolatado no lugar
dela (mas tire duas colheres de sopa
de açúcar, senão pode ficar muito
doce).
Existem marcas de achocolatado
veganas e sem glúten.
Guarde em um potinho bem fechado,
de preferência de vidro, por até 5
dias.

DICAS

AMENDOIM
DOCE



Coquinho
queimado

Foto: Dani Noce



2 xícaras de açúcar mascavo (pode
trocar por outro de sua preferência)
1/2 xícara agua
4 xícaras de coco seco fruta

Tirar o coco da casca e cortar em cubos
médios, reserve.
Em uma panela alta coloque todos os
ingredientes e leve ao fogo alto, mexendo
sempre no mesmo sentido para cozinhar e
secar a água.
Abaixe o fogo e continue mexendo no mesmo
sentido até o coco ficar dourado e caramelar
e açucarar em todos os pedaços de coco.
Leva aproximadamente de 40 a 45 minutos.
Retire do fogo e espalhe em uma forma, deixe
esfriar e separe os pedaços que grudarem.

Ingredientes Modo de Preparo

COQUINHO QUEIMADO



Pipoca
Temperada

Foto: Sabores Ajinomoto



Sal Grosso 1/2 xícara (chá)
Alecrim 2 ramos
Cúrcuma 1 1/2 colheres (sopa)
Cominho 1 colher (sopa)

Lave, seque bem e pique fino as folhas de
alecrim - quanto mais secas estiverem, maior
a durabilidade do tempero.
No pilão misture o sal grosso com o alecrim
picado, a cúrcuma e o cominho. Bata para
triturar o sal e misturar bem os sabores. Se
preferir, bata os ingredientes no modo pulsar
do liquidificador.
Conserve num pote de vidro com fechamento
hermético por até 3 meses.

Ingredientes Modo de Preparo

PIPOCA TEMPERADA
TEMPERO DE SAL DE CÚRCUMA



Milho para Pipoca 1/2 xícara (chá)
Óleo de girassol 1/2 colher (sopa)

Coloque o óleo numa panela média, adicione 3
grãos de milho e leve ao fogo médio. O óleo vai
estar na temperatura certa para fazer a pipoca
assim que um dos grãos estourar. Acrescente o
restante do milho, misture 1 colher de sopa do
tempero caseiro descrito acima, tampe a panela e
diminua o fogo.
Mantenha a panela tampada em fogo baixo e deixe
cozinhar por cerca de 5 minutos até que o tempo
entre um estouro de pipoca e outro seja maior que
2 segundos. A cada 2 minutos, segure a panela
pelas alças, levante e mexa delicadamente fazendo
movimentos circulares - assim os grãos de milho
estouram por igual.
Transfira para uma tigela e sirva a seguir - não
precisa temperar com sal!

Ingredientes Modo de Preparo

PIPOCA TEMPERADA
PIPOCA



Pipoca Doce com
Calda de Melado e

Amêndoas

Foto: Plantte



Ingredientes
1/3 de xícara de grãos de pipoca
1 colher (sopa) de óleo de coco (ou
outro óleo vegetal)
1 xícara de amêndoas, picadas
grosseiramente
1/2 xícara de melado de cana
2 colheres (sopa) de pasta de
amêndoas
1 colher (chá) de extrato de baunilha
1/4 de colher (chá) de sal
1/4 de colher (chá) de canela em pó

Comece fazendo a pipoca. Em uma panela
grande, aqueça o óleo de coco em fogo médio.
Quando estiver quente, adicione os grãos de
pipoca, cubra com a tampa e mexa a panela
algumas vezes para distribuir bem o óleo em
todos os grãos.

Enquanto os grãos estouram, deixe uma fresta da
tampa da panela aberta para liberar o vapor e
manter a pipoca crocante. Mexa a panela
algumas vezes durante o tempo para distribuir
bem os grãos. Mantenha a panela no fogão até
que os estouros diminuam para um a cada
poucos segundos. Remova do fogo e coloque as
pipocas em uma vasilha grande.

Ingredientes Modo de Preparo

PIPOCA DOCE COM CALDA DE
MELADO E AMÊNDOAS

...



Retire a calda do fogo e distribua nas pipocas
enquanto ele ainda estiver quente. Cubra
todas as pipocas igualmente.

Distribua as pipocas em uma assadeira e asse
por aproximadamente 6 minutos, rotacionando
na metade do tempo. Remova do forno, deixe
esfriar por alguns minutos e sirva.

Pré-aqueça o forno a 180 graus. Unte uma
assadeira grande com papel manteiga ou
com um silpat. Distribua as amêndoas e
asse-as por 6 a 8 minutos, até ficarem
levemente tostadas e crocantes. Cuide
para não queimar. Retire do forno e reserve.
Mantenha o forno ligado.

Em uma panela média, aqueça, em fogo
médio, o melado de cana até que ele fique
com consistência de calda fina e borbulhe.
Diminua o fogo e adicione a pasta de
amêndoas, o extrato de baunilha, o sal e a
canela em pó. Misture bem até obter uma
calda homogênea.

...

PIPOCA DOCE COM CALDA DE
MELADO E AMÊNDOAS



Caldinho de
feijão

Foto: anamariabraga



1 talo grande de alho-poró em
rodelas
1 cebola grande em cubinhos
2 colheres (sopa) de azeite de oliva
500 g de feijão-preto (deixe de
molho em água por 12 horas)
3 folhas de louro
1 colher (sopa) rasa de sal
1 colher (café) de curry
Coentro (ou salsinha), cebolinha e
noz-moscada ralada

Não panela de pressão, refogue o alho-poró e
a cebola no azeite até dourarem.
Adicione o feijão escorrido, o louro, o sal e
água suficiente para cobrir (2 dedos acima
dos grãos).
Tampe e leve ao fogo médio por 15 minutos
após começar a chiar.
Libere a pressão para abrir a panela, descarte
o louro e bata a mistura no liquidificador até
triturar bem.
Devolva à panela, ajuste o sal, tempere com o
curry e coentro, cebolinha e noz-moscada a
gosto e deixe ferver até apurar.

Ingredientes Modo de Preparo

CALDINHO DE FEIJÃO
VEGANO



Caldo Verde

Foto: Cyber Cook



250 gramas de couve manteiga
 700 gr de batata inglesa
1/2 unidade de linguiça de soja
 1 unidade de cebola
3 dentes alho
2 l de água
Azeite à gosto
Sal à gosto

Corte a linguiça em rodelas e doure-as em uma
panela com azeite. Retire as linguiças e reserve.
Na mesma panela coloque a água e cozinha as
batatas com o alho e a cebola.
Quando estiverem bem cozidas bata no
liquidificador e retorne para a panela.
Junte as linguiças e a couve e deixe cozinhar por
mais 5 minutos.
Tempere com sal e sirva ainda quente

Ingredientes Modo de Preparo

CALDO VERDE



Cachorro
Quente

Foto: A Casa Encantada



2 cenouras medias cozidas ao dente
e cortadas em rodelinhas
¼ de xícara de chá de shoyu (sem
glúten)
1 dente de alho picado
Pimenta caiena páprica, cominho a
gosto,
2 colheres de sopa de óleo de
gergelim

Com as cenouras em rodelinhas que são
nossas salsichas cortadas em rodelinhas
deixe por 15 minutos no molho da
marinada para dar um sabor especial

Ingredientes Modo de Preparo

CACHORRO QUENTE
MARINADA



1 xícara (de chá) de cebola picadinha,
1 colher (de sopa) de alho picadinho,
½ xícara (de chá) de pimentão
picadinho (usei vermelho, verde e
vermelho),
Sal e pimenta a gosto
1 fio de azeite
1 xícara (de chá) de extrato de tomate
1 colher (de sopa) de melado de cana
1/2 xícara (de chá) de cheiro verde
picadinho

Grelhe as salsichas (cenouras) e adicione
o molho marinada para caramelizar;
Refogue no azeite a cebola, o alho e os
cubinhos de pimentões;
Acrescente o extrato de tomate, o melado,
sal e pimenta. E acrescente um pouquinho
de água ao molho;
Acrescente as salsichas (cenouras) e deixe
o molho reduzir a agua adicionada.
Desligue o fogo e acrescente o cheiro
verde picadinho;
Seu molho está pronto! Agora é só servir
com pão sem glúten e vegano.

Ingredientes Modo de Preparo

CACHORRO QUENTE
MOLHO



Pamonha Doce



12 espigas de milho verde com palha
1 xícara de açúcar
1 xícara de leite de coco

Retire todas as palhas das espigas de milho,
guardando as mais bonitas para embrulhar a
pamonha depois.

Com uma faca, ajuste a lâmina entre uma fileira
de grãos e outra e vá empurrando os grãos de
forma que saiam inteiro do sabugo, ou corte-os
bem rente com uma faca, raspando depois o
sabugo com uma colher para remover o resto de
polpa de milho que ficou no sabugo.

Moa os grãos de milho no processador de
alimentos ou bata-os no liquidificador com um
mínimo de água ou leite, só o suficiente para
facilitar o processo.

Ingredientes Modo de Preparo

PAMONHA DOCE

...



Coloque alguns sabugos de milho por cima,
para que as pamonhas fiquem submersas.
Cozinhe por aproximadamente 40 minutos,
retire as pamonhas escorrendo-as com uma
escumadeira. Sirva morna ou fria.

Coloque a massa numa tigela, acrescente o
açúcar e o leite de coco e mexa até obter
uma massa homogênea. Use as palhas
previamente aferventadas e faça uma
espécie de saquinho.

Preencha com massa só até a metade. Com
outra palha, feche por cima e amarre com
barbante.

Em uma panela grande, ferva uma boa
quantidade de água, e, após a fervura
completa, comece a adicionar as
pamonhas, uma por uma - mas não se
esqueça: somente depois da fervura
completa da água.

...

PAMONHA DOCE



Canjica Doce
ou Mungunzá

Foto: VIX



1 xícara (de chá) de canjica crua
(canjica de milho)
500ml de leite de amendoim 
1 xícara (de chá) de açúcar demerara
ou cristal
5 unidades de cravo-da-Índia (ou anis
estrelado)
1 unidade de canela em pau
1/4 de xícara (de chá) de coco ralado
seco
1 colher amido de milho misturada em
1/4 de xícara (de chá) de água
1/2 xícara (de chá) de leite de coco
Canela em pó
Paçoca esfarelada

Coloque a canjica em uma vasilha, cubra com o dobro
de água e deixe de molho por 12 horas. Escorra, lave e
coloque em uma panela de pressão juntamente com 1
litro de água. Deixe cozinhar em fogo médio por 30
minutos depois que pegar pressão e desligue. Caso
ainda não estiver macio, deixe cozinhar por mais tempo.

Adicione o leite de amendoim, o açúcar, os cravos-da-
Índia, a canela, o coco ralado seco e deixe ferver.
Quando estiver fervendo, adicione amido de milho
misturada com a água, misture e deixe engrossar. Em
seguida, acrescente o leite de coco, misture e desligue.

Sirva quente ou gelado, com canela em pó salpicada
por cima. Você pode salpicar também a paçoca
esfarelada.

Ingredientes Modo de Preparo

CANJICA DOCE OU
MUNGUNZÁ



No lugar do leite de amendoim, você
pode usar leite de coco caseiro, leite
de amêndoas ou o de soja.
 Esta canjica não fica muito doce.

DICAS

CANJICA
DOCE OU
MUNGUNZÁ



Doce de
Batata-Doce

Foto: Cantinho vegetariano



3 batatas-doces ou roxas
1/2 xícara de leite de soja (pode trocar
por outro leite, mas escolha um com
sabor menos marcante)
2 colheres de sopa de xilitrol ou outro
açúcar de sua preferência
2 colheres sobremesa de canela em pó

Descasque as batatas. Coloque em uma panela
com água fria e leve ao fogo médio com a panela
semi-tampada até amolecer.

 Depois escorra as batatas e ainda quente
amasse-as. Em uma panela coloque essa massa de
batata doce, o adoçante e o leite de soja, leve ao
fogo brando, mexe sempre até que solte do fundo
da panela.

 Coloque a massa em um prato fundo, espere
esfriar. Com o auxílio de uma colher de sobremesa
faça bolinhas e depois polvilhe um pouco de
canela em pó.

Ingredientes Modo de Preparo

DOCE DE BATATA-DOCE



Paçoca

Foto: Cantinho vegetariano



1 e 1/2 xícara de chá de amendoim
torrado e sem casca
1/3 de xícara de chá de açúcar
mascavo (ou mais, se você preferir)
1/4 de colher de chá de sal
1/2 xícara de chá de farinha de
mandioca

Pré aqueça o forno a 200ºC, coloque o amendoim
em assadeira, espalhe bem e leve para assar por
cerca de 10 minutos, para ficarem quentinhos e
baterem mais fácil.

Enquanto isso, torre a farinha de mandioca em
uma frigideira antiaderente, até ficar douradinha,
mexendo sempre.

Coloque o amendoim ainda quente no processador
e bata bem até ficar bem triturado. Se precisar,
pare o processador e misture com uma colher.

Ingredientes Modo de Preparo

PAÇOCA

...



Adicione o açúcar, uma pitada de sal e a
farinha de mandioca torrada. Bata
novamente até obter uma mistura
modelável.

Cuidado para não bater demais e virar uma
pasta; por isso bata, pare, confira se está
no ponto, e volte a bater novamente, se for
necessário. Você deve conseguir modelar
esta farofa, este é o ponto certo.

...

PAÇOCA



Mingau de
Milho Verde ou

Curau
 



6 espigas de milho verde
400 mililitros de leite de coco ou outro
leite vegetal
200 gramas de açúcar demerara ou
outro de sua preferência
2 colheres de sopa de amido de milho
canela em pó para polvilhar sobre cada
porção 

Lave bem as espigas de milho e retire os
milhos cortando com uma faca afiada.
Bata o milho, o leite de coco, o açúcar e o
amido de milho no liquidificador.
Coe a mistura e despreze o bagaço.
Coloque o líquido em uma panela, em fogo
baixo, e mexa sempre até engrossar.
Distribua o curau em taças individuais. Polvilhe
canela em pó sobre cada porção e sirva
quente ou resfriado na geladeira.

Ingredientes Modo de Preparo

MINGAU DE MILHO
VERDE OU CURAU



Churros
Assados

 

Foto: Paveg



60g de farinha de grão de bico
80g de farinha de arroz
250ml de água
2 colheres (sopa) – (25g) de açúcar
mascavo
1 colher (café) de sal
1 colher (café) de canela (reserve um
pouco mais para untar a assadeira)
2 colheres (sopa) – (30 ml) de azeite
1 colher (chá) – (2,5 ml) de extrato de
baunilha
1 colher (sobremesa) de fermento
químico

Ingredientes

CHURROS ASSADOS

...

CHURROS

Para Polvilhar Sobre os Churros:
1 colher (sopa) de açúcar de confeiteiro
1 colher (sobremesa) de canela

Ingredientes
PARA POLVILHAR SOBRE OS
CHURROS



1/4 xícara (chá) – (40g) de castanha de
caju crua (ou torrada) sem sal
1/4 xícara (chá) – (40g) de amendoins
torrados, sem pele e sem sal
200 ml de água
1 colher (sopa) – (8g) de polvilho doce
3 colheres (sopa) – (35g) de açúcar
mascavo
1 colher (café) de sal
1 colher (café) – (1,25ml) de extrato de
baunilha

Ingredientes

CHURROS ASSADOS

...

DOCE DE LEITE VEGANO Adicione as farinhas de arroz e grão de
bico a um recipiente.
Misture e reserve.
Em uma panela, adicione a água, o
açúcar mascavo, o sal, a canela, o
azeite e o extrato de baunilha.
Misture e leve ao fogo médio até que
ferva.
Assim que ferver, desligue o fogo e
transfira o conteúdo da panela para
uma tigela de batedeira.
Acrescente também as farinhas que
estavam reservadas.

Modo de preparo



Misture um pouco com uma espátula e
depois deixe a cargo da batedeira.
Bata a massa até que ela esteja
completamente fria.
Nesse momento, acrescente o fermento e
misture com uma espátula.
Transfira a massa para uma manga de
confeitar e modele os churros em uma
assadeira untada com azeite e canela.
(Utilize bico de confeiteiro para te ajudar)
Polvilhe canela sobre os churros.
Leve ao forno pré-aquecido a 180ºC por 30
minutos 
Quando estiverem frios, polvilhe sobre eles
o açúcar e confeiteiro e 1 colher
(sobremesa) de canela.

...

CHURROS ASSADOS



Bolo de Milho
com Goiabada

Cascão

Foto: Personare



2 xícaras de milho verde (aprox. 3
espigas)
1 xícara de leite de coco caseiro
4 colheres de sopa de óleo de coco
(pode substituir por outro óleo vegetal)
3/4 de xícara de açúcar mascavo (usar
açúcar demerara para um bolo mais
clarinho)
1 xícara de fubá
1/2 xícara de amido de milho
1 colher de sopa de fermento químico
1 colher de chá de vinagre de maçã ou
suco de limão
100g de goiabada cascão em cubos

Ingredientes

BOLO DE MILHO COM
GOIABADA CASCÃO

Bater no liquidificador o milho junto
com leite de coco, açúcar e óleo de
coco.
Despejar a mistura em uma tigela e
adicionar os secos. Misture bem.
Por último acrescente o fermento
químico e o vinagre de maçã.
Despejar a massa em uma forma
untada com fubá.
Finalize cobrindo a massa com os
pedaços de goiabada cascão.
Leve ao forno pré aquecido por 30 min
em temperatura média.

Modo de preparo



Cocada
Cremosa

Foto: Cozinha Legal



300ml de leite de coco
1 colher de sopa de amido de milho
3 colher de sopa de xilitol (ou então
mel, melado ou açúcar de coco)
1 xícara de coco ralado
Cravo (opcional)

Ingredientes

COCADA CREMOSA

Misture 100ml de leite de coco com o
amido até dissolver bem e reserve.
Aqueça numa panela 200ml de leite de
coco com o xilitol, o coco ralado e o
cravo-da-índia. 
Espere esquentar bem por alguns
minutos e acrescente o leite de coco
misturado ao amido. 
Misture até engrossar, sempre em fogo
baixo. 
Não esqueça de tirar os cravos na hora
de comer.
Essa cocada fica super cremosa! Pode
comer quente ou gelada.

Modo de preparo



Sua festa junina vai estar repleta de
delícias!!!!

I NSTAGRAM

Não esquece de
postar uma foto do

seu dia feliz e marcar
a gente!

 
@freefoodoficial


