
PARA RECEBER SEUS AMIGOS EM CASA

10 RECEITAS INFALÍVEIS



Oiêêêê….

Fico feliz que você baixou esse e-book - 10 receitas infalíveis para 
receber seus amigos em casa!

Eu tive um imenso prazer de te presentear com essa obra de arte 
(rsrsrsrs) que foi elaborado com muito carinho para que você arrebente 
no preparo dos seus coquetéis.

Nas próximas páginas você terá acesso a receitas infalíveis, deliciosas e 
fáceis de preparar em qualquer lugar.

Tive o cuidado de selecionar receitas com variados sabores e bases 
alcoólicas para que você possa explorar o melhor da coquetelaria.

Então prepare-se porque depois deste livro, você vai ver que pode sim, 
fazer coisas incríveis!

Sem muitas delongas, vamos à prática.

Forte abraço



Opa! Acabei de lembrar de uma coisa.

Não posso ir direto para as receitas se não der minhas dicas 
infalíveis também.

Anota aí:

● Recipiente para  colocar o gelo. Se não tiver um baldinho, 
use uma panela. 

● Tenha sempre bastante gelo à disposição. Faça com 
antecedência ou compre um pacote de gelo cubo.

● Arrume uma pinça ou pá ou mesmo um pegador qualquer 
para pegar o gelo. O uso das mãos pode contaminar seu 
drink.

● Libere espaço suficiente em uma bancada para montar o 
seu barzinho, com todas as bebidas, utensílios, os 
ingredientes e ainda sobrar um espaço para você preparar 
seu coquetel.

● É sempre importante ter facas amoladas e panos de prato 
para limpar a bagunça.

● Escolha os copos e taças que você vai usar.
● Todo detalhe é importante. Não esqueça dos guardanapos 

e mexedores.

Tá aí, você já está pronto para se tornar o Mestre Phyoda da 
coquetelaria.

Vamos lá! Mão na massa. Bóra começar!
 



10 RECEITAS 

PARA  FAZER  EM 

C A S A
INFALÍVEIS

* Todas as imagens das receitas são de minha autoria



VODKA



SEX ON THE BEACH GOURMET
RECEITA
50 ml de Vodka
40 ml de suco de Pêssego
60 ml suco de Laranja
Fatia de laranja
Purê de morango: Bata 5 morangos. Caso necessite, 
coloque um pouco de água.

OBS 1. Você pode usar purê de frutas vermelhas. Bata 
partes iguais de morango, amora e framboesa.

OBS 2. Os sucos já são adoçados, mas você pode colocar 
açúcar à gosto no purê.

PREPARO
Em um copo alto, adicione 2 colheres de sopa rasas de 
purê de morango ou frutas vermelhas, bastante gelo.
Coloque a Vodka, o suco de pêssego e complete com suco 
de laranja. 
Decore com fatia de laranja torcida e 1 morango.
 

VANILLA COSMO
RECEITA

50 ml de Vodka
15 ml de licor de Laranja
15 ml de suco de Limão

30 ml de suco de Cranberry
Açúcar cristal

Extrato de baunilha

PREPARO
Pegue um copo longo e molhe a borda no extrato de 

baunilha e faça uma borda com açúcar cristal.
Adicione gelo no copo. Coloque a vodka, o suco de limão, o 

licor de laranja e complete com suco de Cranberry. 
Decore com uma fatia de laranja e uma cereja

Assista
o vídeo

Assista
o vídeo

https://youtu.be/I-YeRzsFP3U
https://youtu.be/f3JNyScrGFM


rum



FROZEN PIÑA COLADA
RECEITA

75 ml de Rum
50 ml de Leite de côco
6 pedaços de Abacaxi

50 ml de Leite condensado
Cereja

PREPARO
Em um liquidificador, adicione 6 pedaços de abacaxi, 1 dose 

e ½ de rum prata, 1 dose de leite de coco, 1 dose leite 
condensado, bata no liquidificador e adicione gelo até 

atingir a textura de Frozen.

Sirva em um copo grande e decore com as folhas da coroa 
do abacaxi e uma cereja.

OBS. Caso deseje, finalize com a calda de cereja

O PAI TE AMA
RECEITA

50 ml de Rum
60 ml de suco de Abacaxi

60 ml de suco de Maracujá
15 ml de suco de limão fresco

Xarope de romã ou Calda de cereja

PREPARO
Esse coquetel pode ser montado diretamente no copo ou batido 

na coqueteleira. Aqui vamos escrever a receita montada para 
facilitar o preparo dentro da sua casa.

Em um copo alto, coloque bastante gelo.
Coloque nessa ordem - Rum, suco de abacaxi, suco de 

maracujá, suco de limão. Mexa levemente com o próprio canudo. 
Finalize com o xarope de romã ou com a calda de cereja

Decore com uma fatia de abacaxi e uma cereja

Assista
o vídeo Assista

o vídeo

https://youtu.be/T4k2-5wicQo
https://youtu.be/QFTCI1fQj7k


TEQUILA



YELLOW SUBMARINE
RECEITA
100 ml de Tequila
Suco de pêssego
Suco de maracujá
Suco de laranja
Grenadine ou Grosellha

PREPARO

Em um copo grande (o maior que você conseguir) coloque 
um copo shot de tequila com a boca para baixo 
(submarino), adicione gelo, suco de pêssego, suco de 
maracujá, suco de laranja, uma dose de tequila e finalize 
com Grenadine (xarope de romã) ou Groselha. 

Decore com sua boca linda!

Assista
o vídeo

https://youtu.be/RYsAJM66Shs


gin



LOUCURAS DE VERÃO
RECEITA
50 ml de Gin
120 ml de suco de Pêra
½ Limão Siciliano
Cereja
2 Anis estrelado
Açúcar à gosto

PREPARO
Escolha a maior e mais bela taça que você tiver.
Macere o limão siciliano cortado em cubos com cuidado 
junto com o açúcar.
Adicione gelo, o gin, complete com suco de pêra e finalize 
com dois anis estrelado.
Decore com duas fatias de pêra, uma casca de siciliano e 
uma cereja.

Assista
o vídeo

https://youtu.be/911laZ2eCHc


WHISKY



DOSE DUPLA
RECEITA
50 ml de Jack Daniel’s
01 copo shot com Jack Daniel’s
04 morangos
Suco de abacaxi
Licor Amaretto
Açúcar à gosto
Folhas da coroa do abacaxi com morango e cereja espetados

PREPARO
Bata 4 morangos no liquidificador como na receita do Sex on 
the Beach Gourmet.
Escolha o maior copo que tiver disponível, adicione o purê e 
açúcar à gosto. Complete o copo com bastante gelo e 
adicione o Jack Daniel’s, complete com suco de abacaxi e 
finalize com um lance de licor Amaretto.
Decore com as folhas da coroa do abacaxi com morango e 
cereja espetados..

OBS: A dose do jack no copo shot é a Dose Dupla!

Assista
o vídeo

https://youtu.be/sWPOa9TXy8Y


ESPUMANTE



CHAMPAGNE COSMO
RECEITA
20 ml de Vodka
20 ml de suco de cranberry
10 ml de licor de laranja
Espumante
Pedaço da casca da laranja
Cereja 

PREPARO
Em uma coqueteleira, coloque 3 pedras de gelo, a vodka, o 
suco de limão, o licor de laranja e o suco de Cranberry.
Sirva coando em uma taça de champagne e complete com 
o espumante da sua preferência.
Decore com uma casca de laranja e uma cereja.
 

APEROL SPRITZ
RECEITA
150 ml de espumante
100 ml de Aperol
50 ml de Água com gás ou Tônica

PREPARO
Em uma taça de vinho tinto, adicione bastante gelo, coloque 
o espumante, o Aperol e complete com água com gás ou 
tônica.

Finalize com duas fatias finas de laranja

Toda a refrescância que você precisa para enfrentar o 
verão.

DICA: Nós recomendamos com tônica para quem gosta de 
um toque mais amargo. 

Assista
o vídeo

Assista
o vídeo

https://youtu.be/wnWsTXch_x0
https://youtu.be/LhDEss4PSN0


vinho



SANGRIA
RECEITA
Vinho tinto
01 maçã
01 pêra
01 laranja
01 kiwi
15 uvas
Canela em pau
Açúcar a gosto
50 ml de licor de laranja para 1 garrafa de vinho 

PREPARO
Em uma linda jarra, coloque uma maçã, uma pêra, uma laranja, 
um kiwi, todos cortados em cubos, 15 uvas cortadas ao meio e 
uma canela em pau, adicione açúcar a gosto se preferir. 
Coloque o vinho tinto de sua escolha e adicione uma dose de 
licor de laranja. Complete com gelo e sirva.

OBS 1. A sangria descansada por 30 minutos ou mais na 
geladeira fica ainda mais saborosa. Nesse caso, não use gelo.

OBS 2. As frutas são sugestivas e você pode usar a que mais 
preferir.

DICA: Se preferir, você pode trocar o tinto por espumante, 
assim você terá um delicioso Clericot

Assista
o vídeo

https://youtu.be/1rGO29-A5Sc


www.temdosedupla.com.br
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