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TEMPO: 30 minutos  RENDIMENTO: 10 porções DIFICULDADE:  média

Ingredientes

Cocada 
° 4 xíc. de coco fresco 
ralado
° Água de coco (quanto 
tiver dentro do coco ou 1 
xícara)
2 1/2 xíc. de açúcar
 ° 1 xícara de leite 
integral
° 1 colher (chá) de 
essência de baunilha

Preparo
 
Cocada
1. Numa panela misture levemente o coco 
ralado, a água de coco, o leite, o açúcar e a 
essência de baunilha. Leve ao fogo alto. Mexa 
apenas o suficiente para não grudar no fundo 
até secar completamente e adquirir cor âmbar.
2. Deixe esfriar.

Creme
1. Numa panela coloque as gemas, o leite 
condensado, o leite e o amido de milho. 
Misture bem. 
2. Leve ao fogo alto, mexendo sempre até 
engrossar.
3. Cubra com um plástico encostando sobre o 
creme para não criar película. Espere  
esfriar. 
 
 

Cobertura
1. Bata as claras em neve. 
2. Ainda com a batedeira ligada, acrescente 
aos poucos o açúcar e bata até que a mistura 
fique firme. 
3. Desligue a batedeira e adicione o creme de 
leite. Misture delicadamente. 

Montagem
1. Espalhe a cocada fria no fundo de um 
refratário de vidro.
2. Por cima, espalhe o creme frio e salpique 
com as frutas picadas em cubos. Depois 
espalhe o suco de limão e adicione as uvas-
passas.
3. Finalize cobrindo com a mistura de claras 
batidas.
4. Leve à geladeira por uma hora antes de 
servir.

Delícia de coco e frutas

Creme
° 4 gemas peneiradas
° 1 lata de leite 
condensado
° 1 1/2 medida da lata 
de leite integral (use a 
medida da lata de leite 
condensado)
° 2 colheres de sopa de 
amido de milho 

Recheio
° 6 bananas 
° 2 maçãs 
° 250g de 
morangos
° Suco de 1/2 limão
° 100g de uvas-
passas 
 

Cobertura
° 4 claras
° 8 colheres 
(sopa) de 
açúcar
° 200g de 
creme de leite


