
DRINKSde verão



momento de chamar os amigos para colocar o papo 
em dia e tomar uns bons drinks, não é mesmo? E que 

tal drinks preparados em casa por você? 

O verão pede por bebidas leves e refrescantes e a 
bom princípio tem uma super dica:

É verão!

Mais sabor no seu verão!

A Pasta de Frutas é perfeita para este 
tipo de preparo. Em quatro sabores, 
Morango com pedaços, Abacaxi com 

Pedaços, Coco com pedaços e Ameixa com 
pedaços, ela traz a praticidade da fruta 

pronta e o sabor inigualável. 

Confira cinco receitas super fáceis e 
deliciosas para arrasar e se deliciar 

neste verão!



- 150g de Pasta de Frutas de Morango Bom Princípio Alimentos;
- 30ml de suco de laranja;
- 350ml de espumante de sua preferência (brut, moscatel ou demi sec).

MIMOSAde morango

Ingredientes:

Modo de preparo:
Passe a pasta de fruta por uma peneira e coloque no fundo das taças. Leve 
ao congelador até que a pasta do fundo esteja congelada. Retire as taças 
do freezer, coloque cerca de 10ml de suco de laranja e verta o espumante 
sobre. Decore a seu gosto e brinde sem moderação.



- 100g de Pasta de Frutas Morango Bom Princípio Alimentos;
- 100g de Pasta de Frutas Abacaxi Bom Princípio Alimentos;
- 1un de kiwi;
- 1un de limão siciliano;
- 200ml de tequila prata;
- 200ml de água de coco ou água tônica.

DRINKtropical
Ingredientes:

Modo de preparo:
Coloque as pastas de frutas em forminhas de gelo e leve ao congelador. 
Pique o restante das frutas e reserve. Em seu copo de preferência, coloque 
as frutas picadas e os cubos de pasta de frutas congelados. Misture a 
água de coco ou tônica com a tequila e complete os copos. Se necessário 
inclua cubos de gelo para aumentar a refrescância do dink.



- 250g de Pasta de Frutas de Abacaxi Bom Princípio Alimentos;
- 200ml de leite de coco;
- 10ml de suco de limão siciliano;
- 40g de açúcar;
- 100ml de rum;
- ¼ de copo de gelo.

Leve todos os ingredientes ao liquidificador ou coqueteleira e bata até 
ficar cremoso. sirva e decore com gomos de abacaxi e pedacinhos de limão.

PIÑA COLADAde Pasta 
Ingredientes:

Modo de preparo:

de Abacaxi



- 250g de Pasta Frutas Abacaxi Bom Princípio Alimentos;
- 30g de açúcar;
- 60ml de vodka;
- ½ copo de gelo;
- Hortelã fresca.

CAIPIFROZENvodka e abacaxi
com hortelã

Ingredientes:

Modo de preparo:
Coloque a pasta de fruta em formas de gelo e leve ao congelador por duas 
horas ou até que estejam congelados. Lave bem os ramos de hortelã e 
retire bem as folhas dos talos, os talos são ricos em fibras e podem dar a 
impressão de fiapos em meio ao seu drink. Em seguida, leve todos os 
ingredientes ao liquidificador, inicie pela vodka para facilitar na hora de 
bater, bata até virar seu caipifrozen. Coloque na taça desejada e decore 
com ramos verdes e gomos de abacaxí fresco (opcional).



- 250g de Pasta de Frutas Morango
Bom Princípio Alimentos;
- 30g de açúcar;
- 60ml de vodka;
- ½ copo de gelo;
- Tomilho ou manjericão.

CAIPIFROZENvodka e morangoIngredientes:

Modo de preparo:
Coloque a pasta de fruta em formas de gelo e leve ao congelador por duas 
horas ou até que estejam congelados. Lave bem os ramos de tomilho ou 
manjericão e retire bem as folhas dos talos, os talos são ricos em fibras 
e podem dar a impressão de fiapos em meio ao seu drink. Em seguida, leve 
todos os ingredientes ao liquidificador, inicie pela vodka para facilitar na 
hora de bater, bata até virar seu caipifrozen. Coloque na taça desejada e 
decore com ramos verdes e morangos frescos(opcional).



DRINKSde verão

Mais receitas no site:
www.bomprincipioalimentos.com.br/receitas


