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** SOBREMESAS DE FRUTAS FRESCAS DEVEM SER FEITAS NO MESMO DIA 
 
 

*** A QUANTIDADE DE SOBREMESA É A MESMA TANTO PARA O CURSO DE HOMENS 
QUANTO PARA O DE MULHERES. NÃO FAZER A MAIS DO QUE O NÚMERO DE PESSOAS 

PRESENTES POR CURSO. 

 

**DISPONIILIAR UMA CESTA DE FRUTAS JUNTO 

 
g = grama 

kg = quilograma 

mL = mililitro 

L = litro 

Un = unidade  

CS= colher de sopa 

cc = colher de chá 
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MOUSSE DE CACAU   

 

Preparo: 
 

• Descascar e cortar os abacates grosseiramente. 

•  Colocar no liquificador com o açucar e o cacau bater até que forme um creme, se 

nescessário acrescentar um pouco de água, o minímo possivel. 

•  Distribuir nos potinhos e servir gelado. 

• Pode polvilhar cacau em pó ou nibs de cacau no topo se tiver. 

 

• Obs. Deve ser feito pouco antes de servir/ deixar os caroços juntos para não oxidar 

 

 

MOUSSE DE MANGA  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Pré-Preparo: 
 

06h30 

• Descasque as mangas e corte-as para bater no liquidificador com a chia até virar uma 

pasta lisa, se precisar coloque um pouco de água. Pode ser acrescentado gengibre ou 

hortelã a gosto (se tiver). 

• Despeje em potinhos e coloque na geladeira/freezer para ficar firme e refrescante. 

 

Ingredientes Und 10 p 25 p 60 p Observação 

Abacate 
grandes 

Unidade 1+ 1/4 3 + 1/2 7 + 1/2 (fazer assim que o abacate ficar 
maduro, se ficarem maduros em tempo 
diferentes pode ir congelando) 

Açucar Colher 
sopa 

3 7,5 18  

Cacau Colher 
sopa 

3 7,5 18  

Ingredientes Und 10 p 25 p 60 p Observação 

Manga palmer Kg 0,8 2kg 4,8 Pode congelar se ir ficando 
madura 

Chia Gramas 10 22,5 60  

Gengibre OU 
Hortelã 

 0  0 A gosto 
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CREME DE PAPAIA COM COCO e CALDA DE MARACUJÁ 
 

Ingredientes Und 10 p 25 p 60 p Observação 

Mamão  Kg 0,7 1,75 4,2  

Leite de coco      Litros      0,200 0,5 1,2  

 

Preparo: 

• Descascar os mamões retirando a semente, e picar grosseiramente. 

• No liquidificador coloque o mamão e vá acrescentando aos pouco o leite de coco, ele 

deve ter uma concistência de iogurte mais concentrado tipo greco. 

• Para cada litro de água usa-se 350g de coco ralado. 

 

PARA CALDA DE MARACUJÁ (SERVIR SEPARADO) 

Pegar a polpa de dois maracujás e bater com açúcar ou melado até adoçar e colocar 

uma coler de goma xantana 

 

 

SORVETE DE CUPUAÇU COM LARANJA 
 

Ingredientes Und 10 p 25 p 60 p Observação 

Polpa de 
Cupuaçu 
congelada 

kl 0,600 1,5 3,6  

Laranja pera unidade 4 10 24  

 

Preparo: 

• Expremer as laranjas retirando os caroços e reservar. 

• Quebrar a polpa grosseiramente. 

•  Colocar a polpa aos poucos no liquidificador e ir acrescentando o suco de laranja 

devagar para não perder a consistência de sorvete.  

• Não colocar açucar, servir separado.  

 

• Obs. Deve ser feito pouco antes de servir. 

 

AÇAÍ COM BANANA 



4 

 

 

Ingredientes Und 10 p 25 p 60 p Observação 

Polpa de açaí 
congelada 

kg 1,2 3 6  
 

Banana  Depende da banana, colocar aos poucos e ir experimentando, não ficar 

embananado, nem sem doce, camino do meio. Ainda vai banana em cima. 
 

Agua lt 100 300 600       

Preparo: 

• Deixar a polpa descongelar um pouco e quebrá-la grosseiramente. 

• Colocar a polpa aos poucos no liquidificador e ir acrescentando banana e água devagar 

para não perder a consistência de creme. Utilizar uma cenoura para auxiliar a bater. Se 

não tiver descongelado antes é om levar ao fogo para não danificar o liquidificador. 

• Não colocar açucar. 

• Pode picar bananas em rodelas para servir por cima  

• Obs. Deve ser feito pouco antes de servir. 

 

SORVETE DE CAJA  / GRAVIOLA (fruta estação) 
 

Ingredientes Und 10 p 25 p 60 p Observação 

Polpa da fruta 
congelada 

kg 0,6 1,5 3,6  

Agua/laranja/ 
caldo de cana 

lt 250 625 1,5  

Polpa de coco verde ou goma xantana para engrossar 

 

Preparo: 

• Quebrar a polpa grosseiramente. 

•  Colocar a polpa aos poucos no liquidificador e ir acrescentando o liquido disponivel 
devagar para não perder a consistência de sorvete. 

• Acrescentar o espessante disponível, 

• Não colocar açucar, servir separado.  
 

• Obs. Deve ser feito pouco antes de servir. 

SORVETE DE JACA COM LEITE DE COCO 
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Ingredientes Und 10 p 25 p 60 p Observação 

Polpa de jaca kg 0,6 1,5 3,6  

Leite de coco lt 100 300 700  

Preparo: 

• Descongelar a polpa antes, 

• Fazer o leite de coco concentrado: para 300ml cerca de 200g de coco, 

•  Colocar a polpa aos poucos no liquidificador e ir acrescentando o leite devagar para não 

perder a consistência de sorvete. 

• Não colocar açucar. 
 

• Obs. Deve ser feito pouco antes de servir. 
 

 

DOCINHO DE COCO C/ AMENDOIM, AMEIXA, UVA PASSA E CACAU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pré-preparo (no mesmo dia de servir após o café): 

• Colocar uvas passas de molho por 4 horas 
 

Preparo (logo após a meditação) para apurar o gosto: 

• Misturar a uvas passas, a ameixa picada, a pasta de amendoim, o coco ralado e o cacau 

em pó. Amassar com a mão processe por alguns minutos.  

• Depois é só enrolar 

• Opcional: polvilhar com cac para enfeitar. 
 

A PASTA DE AMENDOIM É MUITO PERECÍVEL APÓS MISTURADA ARMAZENAR NA 

GELADEIRA 

ABACAXI COM HORTELÃ  

Ingredientes Und 10 p 25 p 60 p Observação 

Coco ralado Kg 0,4 1 2,4  

Pasta de 
amendoim 

Kg 0,1 0,25 0,6 Sem o óleo 

Uva passas           Kg          0,1 0,25 0,6  

Ameixa kg          0,1 0,25 0,6  

Cacau em pó C. sopa 2 5 12  

Ingredientes Und 10 p 25 p 60 p Observação 
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Preparo: 

• Descascar e cortar os abacaxis em pedaços pequenos, salpicar com a hortelã picada, 

encher os potinhos de sobremesa. 

• Pode fazer uma calda de abacaxi separado com açucar, batendo um pouco no 

liquidificador e levando ao fogo até apurar. (verificar a doçura do abacaxi) 

• Reservar a casca em boas condições para chá. 

 

 

BROWNIE (DIA 10) 
 

Ingredientes Und 10 p 25 p 60 p Observação 

Banana madura un 3 7,5 18  

Farinha de aveia g 75 190 450  

Óleo de coco (ou 
girassol) 

ml 60 150 360  

Cacau em pó Colher sopa 4 10 24  

Bicarbonato Colher chá 1 2,5 6  

Limão ou vinagre 
de maçã 

Colher de 
sopa 

1 2,5 6  

Opcional: nibs, castanhas, sementes, uva passa 

 

Preparo na véspera: 

• Bater as bananas no liquidificador e adicionar o restante dos ingredientes. Pode ser 

que seja necessário acrescentar um pouquinho de água. 

• Provar a massa se necessário acrescentar um pouco de melado ou açúcar. 

• Despejar a massa em uma forma e assar em forno pré-aquecido a 180º até dar o 

ponto do palito limpo. 

 

Observação: esperar um pouco antes de servi-lo para que fique encorpado. 

 

 

Abacaxi Kg 0,8 2 4,8  

Hortelã Maço 0,2 0,5 1,2  
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OUTRAS OPÇÕES 
 

MEL DE CACAU 100ML por aluno COPO AMERICANO 

 

ALGUMA RECEITA COM BANANA A DEPENDER DA DISPONIBILIDADE 

 

DOCE DE ABÓBORA 2KG para 30 pessoas 

 

Frutas secas (banana passa, uva passa, ameixa), pode ser uma opção sem açucar quando 

tiver açucar na receita ou uma opção sem leite em caso de doação de trufas e etc. 

 

CUSCUZ DE TAPIOCA 

 

Ingredientes Und 10 p 25 p 60 p Observação 

Açúcar Dem. G 100 g 250 600g  

Água ml 500 mL 1,250 3L  

Aveia g 40 g 100 240g  

Coco ralado g 25 g 62,5 150g  

Leite de coco ml 125 mL 312,5 750ml  

Sal g 1 g 2,5 6g  

Tapioca 
granulada 

g 125 g 312,5 750g  

 

12h00 - Colocar a aveia de molho na água. 

15h40 

• Bater no liquidificador a aveia e a água por alguns minutos; peneirar com pano (voal). 

• Num outro recipiente misturar o açúcar, o sal, 3/4 do coco ralado e a tapioca. 

• Colocar numa panela o leite de aveia e o leite de coco e esquentar (tomar cuidado para 

não deixar engrossar). 

• Adicionar aos ingredientes previamente misturados. 

• Servir nos potinhos de sobremesa e colocar o restante do coco ralado por cima. 

• Deixar esfriar e guardar na geladeira. 

 


