
MÚSICA
PRA TODO
MUNDO
ENTRAR
NO RITMO.

PLAYLIST FESTA JUNINA
 SWIFT NO SPOTIFY.

Arraiá que é arraiá de verdade tem que
ter música, né? Sertanejo, forró, músicas 
tradicionais e atuais. Olha só a playlist 
completa que a gente criou para você
apertar o play.

HTTPS://BITYLI.COM/W3JQL
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Afaste os móveis para aumentar a área de circulação
e reserve uma mesa grande para colocar as comidas.
Se puder, organize as bebidas em outro lugar.

A roupa é um clássico. Camisa 
xadrez, calça jeans e, claro, 
chapéu de palha para finalizar 
o estilo. Uma ótima pedida
é completar o look com pedaços 
de tecidos/retalhos colados  
passando o ferro quente
ou costurado na peça de roupa.

Lápis de maquiagem preto ajuda
a fazer aquele bigode estiloso,
e as sardinhas ajudam a compor
o look caipira, sô. Lembre-se: 
o importante é liberar a criatividade 
com o que tem no guarda-roupa
e, em festa junina, brega é não se 
vestir a caráter.

A diversão da festa 
junina já começa na 
hora de preparar as 
brincadeiras. Ah, não 
esqueça de pensar 
nos prêmios e
prendas para dar um 
clima de competição 
bem legal na festa.

Encha uma bacia ou piscina infantil com plástico bolha, papel-celofane ou 
pedaços de isopor e coloque os peixes, desenhados em cartolina. Improvise 
as varinhas: arames rígidos ou ripas finas de madeira com ganchos presos 
em uma das extremidades.

Outro clássico são os vestidos
soltinhos, que podem ser no 
estilo florido, xadrez ou de 
renda. O importante é o conforto. 
Trancinhas também caem muito 
bem com lacinhos nas pontas.

Já tem aquela toalha xadrez? Ela não pode faltar na mesa 
neste período junino. Aproveite pedaços de tecidos como 
juta e chita para compor. Você também pode usar chapéus 
de palha forrados com guardanapos para colocar alimentos 
como saquinho de pipoca dentro.

A
DECORAÇÃO
DÁ O CLIMA
DA FESTA!

Deixar a sua casa com cara de festa junina é muito fácil.
Confira as nossas dicas de decoração para você fazer tudo
em família e surpreender até os amigos pelas redes sociais.

VESTIDOS
A CARÁTER.

BRINCADEIRAS
QUE NÃO
PODEM 
FALTAR.

Pescaria

Toda festa junina tem que ter. Se você tiver o tabuleiro é muito legal mas, caso 
você não tenha e queira jogar com os convidados que estiverem on-line, tanto na 
App Store quanto na Play Store têm algumas opções bem fáceis de baixar e jogar.

Bingo!

Falando nos convidados que estarão on-line, vale também baixar um 
aplicativo de karaokê e ligar na televisão da sala. Tanto os convidados que 
estiverem em sua casa quanto os que estiverem on-line poderão cantar
junto e ver quem vai fazer mais pontos soltando a voz!

Karaokê

Skype, Zoom, Hangouts, Houseparty. Para as brincadeiras e também para
a festa toda existem diversos aplicativos/programas para criar uma sala
e chamar todos os convidados que estão longe para participar da sua festa 
junina. Isso sem dúvida vai deixar este momento ainda mais divertido.

Chamada de vídeo

Achou que não ia ter fogueira? Para deixar as fotos da sua festa 
junina em casa mais divertidas, baixe o nosso filtro no Instagram 
(https://bityli.com/SxubW) e não esqueça de postar 
com #ArraiáSwift. Boa diversão!

Use nosso filtro no Instagram

Faça bandeirinhas e corações com recortes de jornal, revista
ou papel tipo cartolina e celofane que você pode ter em algum 
armário em casa. Se não tiver tempo, compre bandeirinha de 
plástico pela internet, elas podem ser lavadas e guardadas para
o próximo ano.

INGREDIENTES

VIVA OS
SABORES
TRADICIONAIS!
Fizemos uma seleção de receitas de bebidas e doces
que não podem faltar na sua festa junina. Além destas 
delícias, você também pode complementar a sua mesa 
com paçoca, pé de moleque, cocada, doce de abóbora
e muitos outros.

1 e ½ xícara (chá) de açúcar
1 e ½ xícara (chá) de água
1 pedaço de gengibre picado
1 limão em rodelas
3 cravos-da-índia
2 pedaços pequenos de canela
4 xícaras (chá) de pinga

MODO DE PREPARO

1. Derreta o açúcar em fogo alto até caramelizar e 
adicione os demais ingredientes, exceto a pinga.

2. Mexa até dissolver o açúcar e, com cuidado, 
acrescente a pinga.

3. Deixe ferver em fogo baixo por 3 minutos
e sirva em canecas de barro ou louça para 
manter quentinho.

QUENTÃO
30 MINUTOS DE 6 A 8 PORÇÕESFÁCIL

INGREDIENTES

3 cravos
1 canela em pau
1 colher (sopa) de gengibre
Casca de 1 limão a gosto
1 xícara (chá) de suco de laranja
1 maçã picada
2 xícaras de vinho tinto suave

MODO DE PREPARO

1. Coloque no fogo o vinho tinto, a canela e o cravo.
2. Acrescente o gengibre e a casca do limão.
3. Deixe ferver, abaixe o fogo e deixe por 5 a 7 
minutos em fogo baixo.
4. Acrescente o suco de laranja e espere
ferver novamente.
5. Retire do fogo, retire as cascas e coloque 
a maçã picada. Sirva quente. Se houver 
necessidade, adoce.

VINHO QUENTE
20 MINUTOS 4 PORÇÕESFÁCIL
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10 MINUTOS 
+ 35 MINUTOS 

DE FORNO

6 PORÇÕES ASSADO

BOLO DE
MILHO

ESPECIAL

LEVE O
ARRAIÁ SWIFT

PARA CASA

Imagem meramente ilustrativa.

1. Preaqueça o forno a 180 °C.

2. Bata no liquidificador, por cerca de 1 minuto, 
o milho, o leite, os ovos, o fubá, o açúcar, o sal 
e a manteiga. 

3. Adicione o fermento e a erva-doce e bata 
rapidamente apenas para incorporar.

4. Unte e enfarinhe uma fôrma redonda com 
um furo no meio. Despeje a massa do bolo com 
cuidado na fôrma e leve ao forno por 35 minutos.

PREPARO

DE OLHO NA DICA!

INGREDIENTES
300 g de Milho Swift 
2 xícaras (chá) de leite
4 ovos
1 xícara (chá) de fubá
2 xícaras (chá) de açúcar cristal
1 colher (chá) de sal
3 colheres (sopa) de manteiga
1 colher (sopa) de fermento em pó 
½ colher (sopa) de erva-doce (opcional) 
Farinha de trigo e manteiga para untar

Substitua o leite comum por leite de 
coco para obter mais aroma.  

Produto utilizado
Milho Swift.

CALDO
VERDE

LEVE O
ARRAIÁ SWIFT

PARA CASA

40 MINUTOS 6 PORÇÕES COZIDO ESPECIAL

CALDO
VERDE

40 MINUTOS 6 PORÇÕES COZIDO ESPECIAL

Imagem meramente ilustrativa.

1. Em uma panela alta, coloque as batatas para 
cozinhar com água e deixe ferver por 20 minutos 
ou até ficarem macias. Coloque as batatas 
no liquidificador e bata com um pouco da água 
do cozimento. O caldo deve ficar com uma 
consistência de creme mais líquido.

2. Em outra panela, refogue a cebola e o alho no 
azeite. Assim que estiverem bem dourados, adicione 
a linguiça calabresa defumada cortada em fatias 
finas e refogue rapidamente. 

3. Adicione o creme de batatas ao refogado, 
ajuste o sal, a pimenta e tempere com o 
cominho e o cheiro-verde. 

4. Momentos antes de servir, coloque a couve 
cortada em fatias bem finas. Sirva bem quente.

PREPAROINGREDIENTES
4 batatas médias cortadas em cubos pequenos
4 colheres (sopa) de azeite de oliva
5 colheres (sopa) de Cebola Picada Swift
3 colheres (sopa) de Alho Picado Swift
400 g de Linguiça Calabresa Defumada Swift
1 xícara (chá) de couve-manteiga cortada em 
fatias finas
¼ colher (chá) de cominho em pó
½ xícara (chá) de cheiro-verde picado
Sal e Mix de Pimentas Swift a gosto

Produtos utilizados
Linguiça Calabresa Defumada Swift; Alho 
Picado Swift; Cebola Picada Swift; Mix de 
Pimentas Swift.

SANDUÍCHE
DE CARNE

LOUCA

LEVE O
ARRAIÁ SWIFT

PARA CASA

60 MINUTOS 8 PORÇÕES COZIDO ESPECIAL

Imagem meramente ilustrativa.

SANDUÍCHE

DE OLHO NA DICA!
Sirva em tigelas individuais com 
queijo ralado por cima. 

1. Corte o lagarto em cubos grandes, tempere com 
sal e pimenta a gosto.
2. Na panela de pressão, aqueça o azeite e doure 
os cubos aos poucos, deixando todos bem dourados.
3. Junte a cebola, o alho e refogue por mais 
5 minutos. Assim que murchar bem, adicione 
o tomate picado e as tiras de pimentão.
4. Ajuste os temperos e coloque água o suficiente 
para cobrir a mistura de carne e vegetais. Tampe 
a panela e deixe em fogo médio. 
5. Assim que pegar pressão, cozinhe por 40 minutos. 
Desligue o fogo, aguarde sair a pressão e abra 
a panela. 
6. Retire os pedaços de carne da panela, transfira 
para um recipiente e, com o auxílio de 2 garfos, 
desfie a carne. Retorne a carne à panela com 
legumes, misture bem e ajuste os temperos se 
necessário. Reserve.
7. Preaqueça o forno a 200 °C e aqueça os pães até 
que as cascas estejam crocantes. 
8. Em uma da pontas, corte uma “tampinha” do pão
e cave o interior com os dedos, deixando uma 
cavidade boa para o recheio. 
9. Recheie e sirva. 

PREPARO

DE OLHO NA DICA!
Adicione uma colher de sopa de 
Páprica Picante Swift para obter 
um molho mais intenso. 

Produtos utilizados
Lagarto Swift; Cebola Picada Swift; 
Alho Picado Swift; Mix de Pimentas 
Swift; Pão Francês Swift.

INGREDIENTES
1 kg de Lagarto Swift  
Sal e Mix de Pimentas Swift a gosto
6 colheres (sopa) de azeite de oliva
6 colheres (sopa) de Cebola Picada Swift
3 colheres (sopa) de Alho Picado Swift
6 tomates picados
1 pimentão vermelho cortado em tiras 
1 pimentão amarelo cortado em tiras 
1 pimentão verde cortado em tiras
8 unidades de Pão Francês Swift

PAMONHA
DE FORNO

RECHEADA COM
LINGUIÇA E QUEIJO

COALHO

LEVE O
ARRAIÁ SWIFT

PARA CASA

50 MINUTOS 6 PORÇÕES ASSADO ESPECIAL

Imagem meramente ilustrativa.

Recheio de linguiça e queijo coalho 
1. Aqueça bem uma frigideira e adicione os 
cubos de bacon. Deixe soltar gordura e dourar.
2. Retire a pele da linguiça e solte a carne 
em gominhos. Coloque na frigideira junto 
com o bacon e doure bem.
3. Assim que a linguiça estiver dourada, junte 
a cebola e o alho. Tempere com sal e pimenta a 
gosto e salpique o cheiro-verde. Misture e reserve.
4. Em outra panela de fundo antiaderente, doure 
os cubos de queijo coalho e junte à linguiça pronta. 
Reserve.

Pamonha 
5. Preaqueça o forno a 200 °C.
6. No liquidificador, bata por 2 minutos todos 
os ingredientes da pamonha, exceto o fermento. 
7. Adicione o fermento e misture sem bater 
excessivamente. 
8. Em uma assadeira, coloque a mistura de linguiça 
com queijo coalho e despeje a massa líquida 
de pamonha por cima.
9. Leve ao forno por 25 minutos. Sirva ainda quente!

PREPARO

DE OLHO NA DICA!

INGREDIENTES
Recheio de linguiça e queijo coalho 
1 xícara (chá) de Bacon em Cubos Swift 
500 g de Linguiça Toscana Swift
5 colheres (sopa) de cebola
2 colheres (sopa) de alho
Sal e Mix de pimentas Swift a gosto
Cheiro-verde picado a gosto
385 g de Queijo Coalho Swift cortado em cubos

Pamonha
600 g de Milho Swift
4 ovos
3 colheres (sopa) de manteiga
1 xícara (chá) de leite integral
Sal e mix de pimentas a gosto
1 colher (sopa) rasa de fermento em pó químico

Sirva com Molho de Pimenta Swift.

Produtos utilizados
Bacon em Cubos Swift; Linguiça Toscana Swift; 
Queijo Coalho Swift; Milho Swift.



LANCHE DE
PERNIL

LEVE O
ARRAIÁ SWIFT

PARA CASA

60 MINUTOS 12 PORÇÕES COZIDO ESPECIAL

Imagem meramente ilustrativa.

1. Em uma panela de pressão, aqueça o azeite 
e doure as tiras de pernil temperadas com sal 
e pimenta a gosto. Cozinhe até que fiquem 
caramelizadas. 
2. Adicione a cebola, o alho, o pimentão e refogue 
por mais 10 minutos até caramelizar os vegetais.
3. Adicione as folhas de louro, o orégano, o extrato 
de tomate, os tomates picados e 400 ml de água. 
Feche a tampa e abaixe o fogo. Assim que pegar 
pressão, deixe cozinhar por mais 30 minutos.  
4. Após esse período, desligue o fogo e deixe sair 
a pressão. 
5. Mexa bem para que as tiras de pernil fiquem 
desfiadas e acenda novamente o fogo para que 
reduza o molho. Cozinhe por mais cerca de 15 
minutos.
6. Ajuste os temperos e finalize com a salsa 
e a cebolinha. 
7. Aqueça os pães no forno até que as cascas 
estejam crocantes. Corte no meio pelo comprimento, 
adicione algumas fatias de queijo muçarela 
e o recheio ainda quente por cima para que 
o queijo derreta. Sirva. 

PREPARO

DE OLHO NA DICA!

INGREDIENTES
½ xícara (chá) de azeite de oliva
500 g de Tiras de Pernil Suíno Swift
Sal e Mix de pimentas Swift a gosto
6 colheres (sopa) de Cebola Picada Swift
6 colheres (sopa) de Alho Picado Swift
1 pimentão verde cortado em tiras finas
2 folhas de louro
½ colher (sopa) de Orégano Swift
2 colheres (sopa) de extrato de tomate
4 tomates picados
2 colheres (sopa) de salsa fresca picada
2 colheres (sopa) de cebolinha picada
8 unidades de Pão Francês Swift
500 g de queijo muçarela fatiado

Prove também a combinação do recheio de 
pernil com queijo provolone. O defumado do 
queijo provolone fica ótimo com o pernil.

Produtos utilizados
Tiras de Pernil Suíno Swift; Alho Picado Swift; 
Cebola Picada Swift; Mix de Pimentas Swift; 
Orégano Swift; Pão Francês Swift.

ARRAIÁ SWIFT EM CASA.
SEGURO E DELICIOSO!

NOSSAS
REDES

SOCIAIS
@lojasswift lojas swiftMercado da Carne Swift SAC 0800 400 2892

COMPRE
NA VAN

SOLICITE PARA
SEU CONDOMÍNIO

FAÇA PARTE
CADASTRE-SE

SWIFT.COM.BR/SWIFTEVOCE

COMPRE
ONLINE

SWIFT.COM.BR

NOSSAS
LOJAS

VENHA CONHECER


