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sobre o chef
O Chef Thiago Ribeiro é Culinarista Criativo, Professor, especialista em 
Gastronomia Saudável, nos estilos Paleolítico, Lowcarb e Cetogênico, 

aperfeiçoou seus conhecimentos na Natural Chef e IGA - Instituto Gastronômico 
das Américas. Paulista, amante de aventuras, viagens e atividades físicas, mora 
em Piracicaba - SP, 43 anos. É referência no segmento e o chef mais influente no 
ramo de culinária PALEO, LOWCARB e CETOGÊCNICA do país! Em parceria com 

a Copra, compartilha sua experiência com receitas que promovem qualidade de 
vida, o equilíbrio, saúde e bem estar!

chefthiagoribeiro



introdução

Como qualquer boa tradição Brasileira, o São João é feito de um mistura 
rica de elementos portugueses, indígenas, franceses, espanhóis e até 
mesmo chineses que tornam uma das festividades mais populares do 

Brasil. Uma mistura que se faz presente em  nosso país desde o período 
colonial, mas com uma presença ainda mais forte no Nordeste. E para 

comemorar o retorno dessa grande festa de tradição, sabor e alegria, a 
Copra trouxe esse compilado de receitas populares com um toque especial 

do nosso Chef Thiago Ribeiro para trazer tradição e inovação para suas 
festas juninas. Aproveite, se delicie, e não esqueça de marcar a 

@Copra_Alimentos em suas receitas!



Beijinho de
Abóbora
com Coco



RENDIMENTO (PORÇÕES)

TEMPO DE PREPARO (MINUTOS)

CONTÉM GLÚTEN? (SIM OU NÃO)

CONTÉM LACTOSE? (SIM OU NÃO)

É VEGANO? (SIM OU NÃO)

CATEGORIA (DOCE, SALGADO ETC)

20

30 + 2 HORAS

NÃO

SIM

NÃO

DOCE

não
vegana

INGREDIENTES
• 1 colher sopa de óleo de coco Copra extra virgem
• 400 gramas Leite condensado 
• 200 gramas Purê de abóbora
• 2/3 xicara coco ralado Copra
• 2/3 xicara Chocolate branco ralado
• Cravo para decorar

MODO DE PREPARO
• Em uma panela antiaderente, coloque uma colher de sopa
   de óleo de coco, adicione o leite condensado e o purê 
   de abóbora em fogo médio, mexa até começar a engrossar.
• Adicione o coco ralado e misture bem.
• Por último, adicione o chocolate branco picado. E misture 
   bem para incorporar e continue mexendo, até desgrudar
   da panela.
• Coloque em um recipiente e cubra com plástico filme.
• Leve a geladeira para esfriar.
• Unte levemente as mãos com óleo de coco, enrole os
   brigadeiros e passe no coco ralado.
• Com o cabo de uma colher, marque as laterais do 
   brigadeiro, deixando em formato de uma abóbora e decore 
   com um cravo.

*Pode ser vegana preparando o leite condensado com 
   leite de coco em pó

RECEITA DE LEITE CONDENSADO VEGANO
• 1 xicara de chá de leite de coco em pó Copra
• ½ xícara de chá de açúcar demerara ou adoçante xilitol
• ½ xícara de agua fervente
• 1 colher de sobremesa de óleo de coco Copra

MODO DE PREPARO
• No liquidificador, bata todos os ingredientes até que fique
   cremoso e homogêneo.
• Deixe na geladeira por 1 hora, para maior cremosidade.

Beijinho de
Abóbora
com Coco
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mole com gengibre, cachaça
e canela servida no copinho

RENDIMENTO (PORÇÕES)

TEMPO DE PREPARO (MINUTOS)

CONTÉM GLÚTEN? (SIM OU NÃO)

CONTÉM LACTOSE? (SIM OU NÃO)

É VEGANO? (SIM OU NÃO)

CATEGORIA (DOCE, SALGADO ETC)

12

60 MINUTOS

NÃO

NÃO

SIM

DOCE

vegana

INGREDIENTES
• 150 g de coco ralado integral Copra
• 100 g de adoçante culinário
• 50 ml de cachaça
• 30g de gengibre descascado e ralado.
  (Rale apenas a parte externa e reserve a parte interna

   que é mais fibrosa)

• 15 ml de óleo de coco Copra
• 300 ml de leite de coco Copra

MODO DE PREPARO
• Aqueça uma panela de fundo grosso.
• Coloque os adoçantes, o gengibre, o óleo de coco 
   e mexa por 2 minutos.
• Adicione o coco ralado e misture bem.
• Acrescente a cachaça, o leite de coco mexendo sempre, 
   até ficar cremoso por aprox. 15 minutos.
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Cocada de
Quentão
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Bolo de Milho com
coco coberto com
creme de goiabada



Bolo de Milho com
coco coberto com
creme de goiabada

RENDIMENTO (PORÇÕES)

TEMPO DE PREPARO (MINUTOS)

CONTÉM GLÚTEN? (SIM OU NÃO)

CONTÉM LACTOSE? (SIM OU NÃO)

É VEGANO? (SIM OU NÃO)

CATEGORIA (DOCE, SALGADO ETC)

4

50

NÃO

NÃO

NÃO

DOCE

não
vegana

INGREDIENTES
• 1 lata de milho verde escorrido
• 100 ml de leite de coco culinário Copra
• 120 g açúcar demerara ou adoçante 
• 90 g de fubá
• 50 g de coco ralado fino Copra
• 2 ovos
• 1/8 de xic. chá de óleo de coco extra virgem Copra
• 1 colher de sopa de fermento em pó.

CREME DE GOIABADA
• 100 g de goiabada 
• 50 ml de água

MODO DE PREPARO (BOLO)
• Aqueça o formo a 180 ºC. 
• No liquidificador, bata o milho, o leite de coco, 
   o adoçante, os ovos, o óleo de coco.
• Adicione o fubá e o coco ralado e bata novamente, 
   por último adicione o fermento e misture delicadamente.
• Unte as forminhas escolhidas, coloque a massa e leve 
   ao forno à 180ºC por 35-45 minutos. 
• Desenforme.
• Deixe esfriar e coloque a calda de goiabada por cima

MODO DE PREPARO (COBERTURA)
• Bata a goiabada com a água no liquidificador até ficar
   na textura desejada.
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Tartalete
de Pamonha com
base de Tapioca

RENDIMENTO (PORÇÕES)

TEMPO DE PREPARO (MINUTOS)

CONTÉM GLÚTEN? (SIM OU NÃO)

CONTÉM LACTOSE? (SIM OU NÃO)

É VEGANO? (SIM OU NÃO)

CATEGORIA (DOCE, SALGADO ETC)

8

2 HORAS

NÃO

NÃO

SIM

DOCE

vegana

INGREDIENTES DA MASSA
• 40 g de leite de coco Copra
• 30 g Óleo de coco Copra
• 100 g Tapioca
• 60 g Farinha de Amêndoas
• 30 g Coco ralado fino Copra
• 30 g Adoçante pulverizado

INGREDIENTES DO CREME 
• 250 ml de leite de coco culinário
• 3 espigas de milho
• 1/3 de xícara de adoçante culinário
• 1 pitada de sal
• 1 colher (sopa) de óleo de coco extra virgem
• 25 g de coco ralado
• 2 colher de sopa de açúcar de coco

MODO DE PREPARO (MASSA)
• Em um bowl, faça o mix de farinhas com as farinhas 
   e o adoçante.
• Adicione o óleo de coco derretido e misture bem formando 
   uma farofinha.
• Em seguida adicione o leite de coco gelado aos poucos e 
   amasse com as mãos até homogeneizar bem.
• Depois da massa bem incorporada, leve para descansar 
   em refrigeração por no mínimo 30 minutos.
• Depois do tempo de refrigeração, molde as forminhas
   de tartalete.
• Depois de moldada faça furos com o auxílio de um garfo
   na base para não inflar no forno.

• Asse em forno pré-aquecido a 180°C por aproximadamente 
   15 minutos.
• Retire do forno, aguarde esfriar e reserve para 
   adicione o recheio.

MODO DE PREPARO (CREME)
• No liquidificador bata até ficar cremoso o leite de coco e as 
   3 espigas de milho.
• Coe a mistura.
• Em uma panela, despeje a mistura e adicione o adoçante, o sal
   e o óleo de coco.
• Leve ao fogo médio até soltar da panela.
• Deixe esfriar.
• Em outra panela, acrescente o coco ralado e mexa até dourar,
   quando estiver esfriando adicione açúcar de coco e mexa 
    rapidamente para formar uma farofa.
• Despeje o creme de pamonha nas bases, deixe esfriar e 
   salpique um pouco da farofa coco queimado.
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Dadinhos de Tapioca
Romeu e Julieta



Dadinhos de Tapioca
Romeu e Julieta

RENDIMENTO (PORÇÕES)

TEMPO DE PREPARO (MINUTOS)

CONTÉM GLÚTEN? (SIM OU NÃO)

CONTÉM LACTOSE? (SIM OU NÃO)

É VEGANO? (SIM OU NÃO)

CATEGORIA (DOCE, SALGADO ETC)

4

60 MINUTOS + 1 DIA

NÃO

SIM

NÃO

SALGADA 

não
vegana

INGREDIENTES
• 500 ml de leite de coco Copra
• 250 g queijo coalho ralado 
• 250 g de Tapioca granulada
• Sal 
• 200 g de Goiabada cascão

MODO DE PREPARO
• Aqueça o leite em uma panela.
• Quando o leite estiver bem quente, desligue o fogo,  
   adicione o queijo coalho ralado e a tapioca granulada 
   e continue mexendo.
• Adicione o sal e pimenta a gosto.
• Pare de mexer quando todos os ingredientes  
   estiverem bem misturados.
• Despeje em uma forma coberta com plástico filme,  
   cubra em cima também e leve para a geladeira por 
   doze horas.
• Retire da geladeira, corte em cubos, passe óleo de 
   coco leve para assar em forno pré aquecido a 220 
   graus ºC no forno até dourar.
• Corte a goiabada em cubos e montes os espetinhos 
   com um dadinho e uma goiabada.
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Canjica no
doce de leite
de coco com
açúcar de coco

RENDIMENTO (PORÇÕES)

TEMPO DE PREPARO (MINUTOS)

CONTÉM GLÚTEN? (SIM OU NÃO)

CONTÉM LACTOSE? (SIM OU NÃO)

É VEGANO? (SIM OU NÃO)

CATEGORIA (DOCE, SALGADO ETC)

6

90 MINUTOS

NÃO

NÃO

SIM

DOCE

vegana

INGREDIENTES
• 150 g de açúcar de coco Copra
• 1 grama de bicarbonato de sódio
• ½ colher de sopa de extrato de baunilha
• 1 litro de leite de coco tradicional Copra
• 1 pau de canela
• 4 cravos da índia Canela em pó a gosto
• 500 g de Canjica Cozida

MODO DE PREPARO
• Cozinhe o milho para canjica numa panela de pressão, 
   2 litros de água e deixe cozinhar por 1 hora, após 
   iniciar fervura. 
• Retire a pressão, abra a panela cuidadosamente.
• Em uma panela de funcho grosso, coloque o açúcar de 
   coco, o bicarbonato de sódio, o extrato de baunilha e o  
   leite de coco. Junte o pau de canela e os cravos da índia 
   e deixe ferver em fogo baixo mexendo sempre, com a 
   panela destampada, logo que engrossar, acrescente
   a canjica já cozida e cozinhe por mais 10 minutos, 
   mexendo bem e retire do fogo. 
• Deixe esfriar e sirva.
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Bolinho de milho
com Bacon



Bolinho de milho
com Bacon

RENDIMENTO (PORÇÕES)

TEMPO DE PREPARO (MINUTOS)

CONTÉM GLÚTEN? (SIM OU NÃO)

CONTÉM LACTOSE? (SIM OU NÃO)

É VEGANO? (SIM OU NÃO)

CATEGORIA (DOCE, SALGADO ETC)

12

70 MINUTOS

NÃO

SIM

NÃO

SALGADA 

não
vegana

INGREDIENTES
• 150 g de milho-verde cozido
• 1 ovo
• 100 g de queijo meia-cura ralado
• 120 ml de leite de coco Copra
• ½  colher (sopa) de óleo de coco Copra
• 120 g de fubá mimoso
• 120 g de tapioca
• 7 g de fermento em pó
• 50 g de bacon em cubos
• 2 ramos de tomilho
• Manteiga de coco Copra para refogar o bacon
• 40 g de queijo parmesão ralado
• Sal e pimenta-do-reino moída na hora a gosto
• Óleo de coco spray Copra e fubá para untar e polvilhar 
   as forminhas

MODO DE PREPARO
• Leve uma frigideira pequena ao fogo médio. 
  Quando aquecer, regue com um fio de manteiga de coco 
   e junte o bacon. Tempere com pimenta e refogue por 2 
   minutos. Reserve. 
• Pré-aqueça o forno a 180 ºC (temperatura média). Unte 
   com óleo de coco spray as forminhas e polvilhe com 
   fubá, chacoalhe para espalhar e bata sobre a pia para 
   tirar o excesso. 
• Numa tigela pequena quebre o ovo e transfira para o
   liquidificador. Junte o milho, o leite de coco, a tapioca, 
   o óleo de coco e ½ colher (chá) de sal. 
• Bata os ingredientes do liquidificador até ficar liso. 
   Transfira para uma tigela, junte o fubá e misture com 
   um batedor de arame para dissolver bem os gruminhos. 
   Acrescente o queijo ralado, o bacon dourado, o tomilho 
   debulhado e misture bem. Por último, misture o fermento. 
• Transfira a massa para as forminhas untadas e polvilhe 
   com queijo parmesão ralado a gosto.
• Leve ao forno para assar por cerca de 40 minutos até 
   crescer e dourar. Retire do forno e sirva a seguir.
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Tartalete salgado
de milho cozido com
manteiga de coco

RENDIMENTO (PORÇÕES)

TEMPO DE PREPARO (MINUTOS)

CONTÉM GLÚTEN? (SIM OU NÃO)

CONTÉM LACTOSE? (SIM OU NÃO)

É VEGANO? (SIM OU NÃO)

CATEGORIA (DOCE, SALGADO ETC)

6

90 MINUTOS

NÃO

NÃO

SIM

SALGADA 

vegana

INGREDIENTES (MASSA)
• 40 g de leite de coco Copra 
• 30 g Óleo de coco Copra
• 100 g de tapioca
• 60 g Farinha de Amêndoas
• 30 g Coco ralado fino Copra
• 10 g de Psyllium ou farinha de linhaça dourada

MODO DE PREPARO (MASSA)
• Em um bowl, faça o mix de farinhas.
• Adicione o óleo de coco derretido e misture bem 
   formando uma farofinha.
• Em seguida adicione o leite de coco gelado aos poucos 
   e amasse com as mãos av té homogeneizar bem.
• Depois da massa bem incorporada, leve para descansar 
   em refrigeração por no mínimo 30 minutos.
• Depois do tempo de refrigeração, molde as forminhas 
  de tartelete.
• Depois de moldada faça furos com o auxílio de um garfo 
   na base para não inflar no forno.
• Asse em forno pré-aquecido a 180°C por aproximadamente 
   15 minutos.
• Retire do forno, aguarde esfriar e reserve para adicione 
   o recheio.

INGREDIENTES (RECHEIO)
• 100 ml de leite de coco tradicional Copra
•1 lata de milho verde cozido no vapor
• ½ cebola picada 
• 2 colheres de sopa de cheiro verde picado
• 2 colheres de sopa de shoyu de coco Copra
• 1 colher de sopa de manteiga de coco Copra
• Sal a gosto
• Pimenta do reino a gosto

MODO DE PREPARO (RECHEIO)
• Aqueça a manteiga de coco em uma panela, em fogo baixo 
   adicione a cebola e frite ate murchar.
• Acrescente o milho verde e o shoyu de coco, e refogue bem, 
   acerte o sal e a pimenta.
• Desligue o fogo, separe metade do preparo e acrescente o 
   cheiro verde e reserve.
• A outra metade coloque no liquidificador com o leite de 
   coco e bata até virar um creme.
• Volte a panela e reduza para ficar mais espesso.
• Recheie o fundo das forminhas de tartelete com o creme 
  de milho e coloque o refogado de milho verde por cima.
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