
NHÔ BENTO
LIVRO DE RECEITAS

PARA FESTA JUNINA!



3 ovos inteiros
125 mililitros de óleo
200 gramas de açúcar
350 gramas de fubá
240 mililitros de leite
1 colher de sopa de fermento em pó
1 pitada de sal
Queijo parmesão ralado a gosto

Coloque no liquidificador ovos, óleo, açúcar, fubá, leite,
fermento em pó, sal e, por último, o queijo parmesão ralado.
Bata por 3 minutos.
Unte uma forma com margarina e polvilhe farinha de trigo.
Levar a massa para assar em forno preaquecido a 200 graus
Célsius por 40 minutos.

1 - Broa de fubá de liquidificador

Ingredientes

Modo de Preparo

1.

2.
3.

   4. Sirva quando estiver pronto

Itens de Cozinha em Shopee  AQUI! 

https://shope.ee/6zfjnwgImf


500 mililitros de leite
3 xícaras de chá de fubá de canjica
Três quartos de xícaras de chá de açúcar cristal
2 colheres de sopa de semente de erva-doce
4 colheres sopa de manteiga
4 ovos
Meia xícara de chá de queijo minas padrão ralado no ralo fino

Em uma panela fora do fogo, coloque o leite, o açúcar, o fubá, as
sementes de erva-doce e misture bem.
Leve ao fogo médio por mais ou menos 5 minutos sem parar de mexer.
Acrescente a manteiga e continue mexendo até começar a soltar do fundo
da panela. Retire do fogo e deixe esfriar.
Transfira a massa para uma batedeira e bata.
Adicione os ovos um a um e continue batendo até misturar tudo.
Desligue a batedeira, junte o queijo e mexa.
Pegue uma colher de sopa de massa e coloque em uma caneca untada
com manteiga e polvilhada com fubá de canjica.
Rode a caneca de maneira que forme uma bolinha.
Repita esse processo com toda a massa.
Coloque as bolinhas de massa numa forma untada com manteiga e leve
ao forno preaquecido a 180 graus por 30 minutos ou até dourar.

2 - Broa de caneca

Ingredientes:

Modo de Preparo:

1.

2.
3.

4.
5.
6.
7.

8.
9.

10.

Itens de Cozinha em Shopee  AQUI! 

https://shope.ee/6zfjnwgImf


Itens de Cozinha em Shopee  AQUI! 

500 gramas de amendoim cru inteiro
500 gramas de açúcar refinado
120 mililitros de água
1 caixa de leite condensado
1 pitada de sal (opcional)

Em uma panela em fogo baixo, coloque o açúcar, a água e o
amendoim e mexa até o açúcar ficar no tom caramelo.
Quando chegar nesse ponto, coloque a pitada de sal, o leite
condensado e mexa até soltar do fundo da panela.
Coloque em uma forma ou bancada untada com óleo ou manteiga.
Espere esfriar e corte em seguida, em quadrados de 6 por 6 ou no
tamanho que desejar. Caso queira, passe açúcar cristal.

3 - Pé de moleque simples

Ingredientes:

Modo de Preparo:

1.

2.

3.
4.

https://shope.ee/6zfjnwgImf


Itens de Cozinha em Shopee  AQUI! 

4 - Canjica com leite condensado

Ingredientes

500 gramas de canjica branca
Água suficiente para cozinhar a canjica
2 litros de leite
1 lata de leite condensado
4 colheres de sopa de açúcar
Canela em pó a gosto

Modo de Preparo

1. Coloque 500 gramas de canjica branca em um recipiente e cubra
com água. Deixe de molho por 4 horas.
2. Depois, escorra a canjica e coloque na panela de pressão. Cubra com
água e deixe cozinhar por 20 minutos. Reserve.
3. Em uma panela, adicione 2 litros de leite, 1 lata de leite condensado e
4 colheres de sopa de açúcar. Deixe ferver.
4. Em seguida, adicione a canjica cozida e cozinhe por 30 minutos,
mexendo sempre para não grudar.
5. Acrescente canela em pó a gosto, misture e sirva em seguida.

https://shope.ee/6zfjnwgImf


Itens de Cozinha em Shopee  AQUI! 

2 e meio copos de água morno
2 colheres de sopa de açúcar
1 colher de sal
1 ovo
1 copo de óleo
1 quilo de farinha de trigo
50 gramas de fermento biológico fresco

Misture o fermento de padaria na água morna.
Leve ao liquidificador: o açúcar, o óleo, o sal, o açúcar, o ovo e a água com
o fermento.
Bate por alguns minutos.
Coloque em uma bacia grande esta mistura e acrescentar o trigo aos
poucos, misturando com as mãos. A quantidade de trigo suficiente se dá
quando a massa não grudar em suas mãos.
Deixe a massa crescer por 1 hora.
Divida a massa em partes e enrole os pães.
Deixe crescer novamente por 40 minutos.
Leve para assar por mais ou menos 30 minutos.

5 - Pão caseiro

Ingredientes

Modo de Preparo

1.
2.

3.
4.

5.
6.
7.
8.

   9.Se desejar, pode substituir o óleo por banha. Também pode acrescentar, à
massa já pronta, torresmo ou linguiça.

https://shope.ee/6zfjnwgImf


6 - Bolo de chocolate simples

Ingredientes - Massa

1 xícara de chá de leite
1 xícara de chá de óleo de girassol ou de milho
2 unidades de ovo
2 xícaras de chá de farinha de trigo
1 xícara de chá de achocolatado em pó
1 xícara de chá de açúcar
1 colheres de sopa de fermento químico em pó

Ingredientes - Ganache de chocolate

200 gramas de chocolate meio amargo
200 mililitros de creme de leite

Ingredientes - Achocolatado

1 copo de leite
Achocolatado em pó a gosto

Modo de Preparo - Massa

1. Coloque os líquidos no liquidificador e bata até misturar bem.
2. Coloque os outros ingredientes, sendo o fermento o último.
3. Leve para assar em forno médio, numa forma untada e enfarinhada.
4. Depois de pronto, faça furos com palito ou garfo no bolo e despeje
achocolate com leite.
5. Finalize com a cobertura de ganache de chocolate.

Modo de Preparo - Ganache de chocolate

1. Coloque 200 gramas de chocolate meio amargo picados em um recipiente e
leve ao micro-ondas por 30 segundos.
2. Retire do micro-ondas, misture e repita o procedimento até derreter
completamente o chocolate.
3. Em seguida, adicione o creme de leite e mexa até incorporar. Reserve.

Modo de Preparo - Achocolatado

1. Em um copo de leite, coloque colheres de achocolatado em pó a gosto e
misture.
2. Reserve.

Itens de Cozinha em Shopee  AQUI! 

https://shope.ee/6zfjnwgImf


Itens de Cozinha em Shopee  AQUI! 

1 espiga ou lata de milho-verde
3 ovos
2 colheres de sopa de manteiga
1 e meia xícara de chá de açúcar
3 xícaras de chá de leite
1 xicara de chá de fubá de milho
6 colheres de sopa de farinha de trigo
1 colher de sopa de fermento em pó
4 colheres de sopa de queijo parmesão ralado

Limpe a espiga de milho-verde e corte os grãos com uma faca afiada. Se
não tiver espiga, use 1 lata de milho-verde.
No liquidificador, coloque os grãos de milho-verde, 3 ovos, 2 colheres de
sopa de manteiga, 1 e meia xícara de chá de açúcar, 3 xícaras de chá de
leite, 1 xícara de chá de fubá de milho e 6 colheres de sopa de farinha de
trigo. Bata até ficar homogêneo.
Em seguida, adicione 1 colher de sopa de fermento em pó, 4 colheres de
sopa de queijo parmesão ralado e bata novamente.
Transfira a mistura para uma forma untada e enfarinhada.
Leve para assar em forno preaquecido a 180 graus Celsius por 1 hora.

7 - Bolo de milho cremoso

Ingredientes

Modo de Preparo

1.

2.

3.

4.
5.

https://shope.ee/6zfjnwgImf


Itens de Cozinha em Shopee  AQUI! 

2 xícaras de chá de açúcar
2 xícaras de chá de leite
3 ovos
1 colher de sopa de manteiga
100 gramas de queijo parmesão ralado
100 gramas de coco seco ralado
5 colheres de sopa de farinha de trigo
1 pitada de sal
1 colher de sopa de fermento em pó

1. Coloque todos os ingredientes no liquidificador. Bata até obter um creme
homogêneo.
2. Despeje a massa em uma forma untada com manteiga e farinha de trigo.
3. Leve ao forno preaquecido a 180ºC. Deixe o bom-bocado crescer e dourar
(cerca de 45 minutos).
4. Retire do forno. Sirva quente ou frio.

8 - Bombocado

Ingredientes

Modo de Preparo

1.

2.
3.

4.

https://shope.ee/6zfjnwgImf


Itens de Cozinha em Shopee  AQUI! 

250 gramas de coco ralado
200 gramas de açúcar
200 mililitros de leite
1 lata de leite condensado

Coloque o leite, o coco e o açúcar em uma panela.
Mexa bem até o açúcar derreter para acrescentar o leite condensado.
Mexa até a cocada começar a desgrudar da panela.
Para fazer a cocada em quadradinhos, despeje o doce em uma bandeja
envolvida com papel manteiga ou papel alumínio. Com uma faca, faça as
marcações quadriculadas. Deixe esfriar e está pronta!

9 - Cocada cremosa

Ingredientes

Modo de Preparo

1.
2.
3.
4.

https://shope.ee/6zfjnwgImf


Itens de Cozinha em Shopee  AQUI! 

6 espigas de milho debulhadas
500 mililitros de leite de coco
3 colheres de sopa de rapadura ralada
1 colher de chá de ágar-ágar
2 colheres de sopa de água
Óleo de coco para untar
Licuri para finalizar

Debulhe o milho e bata no liquidificador com o leite de coco até ficar
homogêneo. Passe por uma peneira, apertando bem. Descarte o bagaço e
reserve o suco.
Numa panela, coloque o suco de milho com o coco e a rapadura. Cozinhe
por 8 minutos em fogo médio, mexendo sempre, até que fique bem
cremoso.
Num potinho à parte, dilua o ágar-ágar nas duas colheres de água e junte
ao creme na panela. Cozinhe por mais dois minutos e retire do fogo.
Unte com óleo de coco uma forma de pudim de 20 centímetros de diâmetro
e despeje a massa.
Leve à geladeira por 4 horas ou até que fique bem firme.

10 - Pudim de milho verde

Ingredientes

Modo de Preparo

1.

2.

3.

4.

5.
   6. Desenforme e decore com licuri tostado e ralado.

https://shope.ee/6zfjnwgImf


Itens de Cozinha em Shopee  AQUI! 

6 botões de cravo da índia
1 quilo de abóbora sergipana
400 gramas de coco fresco ralado
400 gramas de rapadura ralada
1 pau de canela

1. Numa panela média, coloque a abóbora sem casca e sementes
cortada em cubos, a rapadura, os cravos e a canela.
2. Leve ao fogo baixo.
3. Ao levantar fervura, tampe a panela.
4. Quando a abóbora estiver macia, amasse e acrescente o coco
ralado.
5. Mantenha no fogo por mais ou menos 5 minutos.
6. Apague o fogo, deixe esfriar e sirva.

11 - Doce de abóbora com coco e
rapadura

Ingredientes

Modo de Preparo

1.

2.
3.
4.

5.
6.

https://shope.ee/6zfjnwgImf


Itens de Cozinha em Shopee  AQUI! 

1 lata de leite condensado
3 paçocas esfareladas
1 colher de sopa de manteiga
1 caixinha de creme de leite
3 paçocas esfareladas para decorar

Num refratário alto e grande que possa ir ao micro-ondas
coloque o leite condensado, 3 paçocas esfareladas, a manteiga
Misture tudo e leve ao micro-ondas em potência alta por 3
minutos.
Retire, mexa e volte ao micro-ondas por mais 3 minutos.
Retire do micro-ondas, acrescente o creme de leite e mexa.
Deixe esfriar e coloque em um saquinho, corte a ponta e distribua
em copinhos plásticos descartáveis de 60 mililitros.
Decore com paçoca esfarelada e sirva.

12 - Paçoca cremosa no copinho

Ingredientes

Modo de Preparo

1.

2.

3.
4.
5.

6.

https://shope.ee/6zfjnwgImf


"Muito Obrigada pelo seu carinho e, por ter baixado esse lindo livro de
Receitas selecionado especialmente para você"

 
Lembrando que as receitas nesse livro foram retiradas da internet onde
já estão em distribuição livre em muito sites e blogs, ou seja, não é
possível citar a autoria. 

Ou seja, "Nhô Bento" é um nome fantasia para deixar o livro mais
aconchegante e com o espirito de festa junina.

https://shope.ee/6zfjnwgImf



