Festa junina da boa tem que ter comida e bebida à vontade. E pra
deixar sua festa ainda mais completa, o Paulistão está trazendo
as receitas dos quitutes que não podem faltar no seu arraial.
Experimente!

ARROZ DOCE
Ingredientes
• 2 xícaras (chá) de Arroz Lina cru,
lavado e escorrido
• 3 xícaras (chá) de água
• 1 litro de leite
• 1 lata de leite condensado
• 2 colheres (sopa) de açúcar
• 1 canela em pau
• 3 cravos-da-índia

Modo de Preparo
Deixe o Arroz Lina de molho em
água por 30 minutos. Escorra e
despeje em uma panela. Acrescente
a água e cozinhe em fogo baixo até
a água secar quase por completo.
Em uma panela grande, misture o
leite, o leite condensado, o açúcar,
a canela e o cravo. Adicione o arroz
e leve ao fogo baixo, mexendo de
vez em quando. Cozinhe até o arroz
ficar macio e o caldo encorpar. Sirva
morno, em taças ou copinhos.

CANJICA
Ingredientes
• 500g de Canjica de Milho Lina
• 3 colheres (sopa) de açúcar
• 1 colher (chá) de sal
• 2 litros de leite
• 1 lata de leite condensado
• 1 canela em pau

Modo de Preparo
Lave a Canjica de Milho Lina e
deixe de molho em água por 1 hora.
Coloque na panela de pressão,
cubra com água e cozinhe por 15
minutos após o início da pressão.
Apague o fogo, espere a pressão
sair naturalmente e abra a panela.
Transfira para outra panela, adicione
o açúcar, o sal, o leite, o leite
condensado, a canela e cozinhe por
25 minutos, mexendo de vez em
quando. Retire a canela e transfira
para uma vasilha. Deixe esfriar e
sirva em seguida, decorando com
canela em pau.

Ingredientes
• 500g de Amendoim cru com pele
• 1 ½ xícara (chá) de açúcar
• 1 xícara (chá) de água
• 2 colheres (sopa) de Chocolate em
Pó Solúvel Lina
• 1 colher (chá) de fermento em pó

Bretas

AMENDOIM DOCE CROCANTE
Modo de Preparo
Em uma panela, misture todos os
ingredientes e leve ao fogo médio,
mexendo sempre até levantar
fervura, secar e o amendoim ficar
envolto em uma casquinha. Espalhe
em uma forma e leve ao forno médio,
preaquecido, por 25 minutos. Deixe
esfriar e sirva em copinhos ou
tubinhos de papel.

DICA PAULISTÃO

Após o preparo, salpique raspas de limão ou alecrim
picadinho sobre o Milho para Pipoca Lina.
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pagar
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sem juros

sem
juros*

* Parcela mínima de R$ 20,00 no Cartão Paulistão. O prazo de 45 dias para pagamento depende das datas de fechamento, corte e vencimento do cartão. Para
consultar as condições gerais sobre produtos, vantagens e benefícios, entre em contato com nosso SAC: 0800 702 5004 ou pelo site www.dmcard.com.br

Nada melhor que uma bebida bem quentinha para acompanhar o
friozinho das noites de festas juninas. Confira aqui algumas clássicas
receitas com e sem álcool, que vão fazer a festa de adultos e
crianças!

QUENTÃO
Ingredientes
• 1 ½ xícara (chá) de açúcar
• 1 ½ xícara (chá) de água
• 50g de gengibre cortado em fatias
finas
• 1 limão em rodelas
• 3 cravos-da-índia
• 2 pedaços pequenos de canela em
pau
• 4 xícaras (chá) de cachaça

Modo de Preparo
Coloque o açúcar em uma panela
e leve ao fogo médio, mexendo de
vez em quando até caramelizar.
Acrescente todos os ingredientes,
menos a cachaça, e mexa bem
até dissolver o caramelo. Retire a
panela do fogo, junte a cachaça
com cuidado e volte ao fogo médio.
Misture e deixe ferver em fogo baixo,
sem mexer, por 3 minutos. Sirva em
seguida.

VINHO QUENTE
Ingredientes
• 1 xícara (chá) de açúcar
• 1 ½ xícara (chá) de água
• 1 garrafa de vinho tinto seco 		
(750ml)
• 4 cravos-da-índia
• 2 canelas em pau
• 1 maçã tipo fuji sem casca em 		
cubos
• Raspas da casca de 1 laranja (sem
a parte branca)

Modo de Preparo
Despeje metade do açúcar em
uma panela e leve ao fogo médio,
mexendo até obter um caramelo
dourado. Acrescente a água e mexa
até dissolver. Despeje o restante do
açúcar, o vinho, o cravo, a canela,
as raspas de laranja e cozinhe por
10 minutos, após levantar fervura.
Apague o fogo, misture a maçã
picada e sirva em seguida, em
copos.

DICA PAULISTÃO

A Adega Paulistão tem mais de 600 rótulos
de vinhos nacionais e importados para você
escolher. Venha conhecer!

Ingredientes
• 1 litro de leite
• 4 colheres (sopa) de Chocolate em
Pó Solúvel Lina
• 1 ½ xícara (chá) de leite 		
condensado
• 1 ½ colher (sopa) de amido de
milho
• 4 colheres (sopa) de água
• 2 xícaras (chá) de creme de leite
• Barras pequenas de chocolate ao
leite para acompanhar

Bretas

CHOCOLATE QUENTE
Modo de Preparo
Misture o leite com o chocolate e
o leite condensado em uma panela
funda. Leve ao fogo médio e, quando
começar a ferver, adicione o amido
de milho dissolvido na água e mexa
até engrossar. Desligue e misture o
creme de leite levemente aquecido.
Sirva quente, enfeitando as xícaras
ou canecas onde irá servir com uma
barra de chocolate.
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* Parcela mínima de R$ 20,00 no Cartão Paulistão. O prazo de 45 dias para pagamento depende das datas de fechamento, corte e vencimento do cartão. Para
consultar as condições gerais sobre produtos, vantagens e benefícios, entre em contato com nosso SAC: 0800 702 5004 ou pelo site www.dmcard.com.br

