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*dica para leitura deste ebook: toda vez que ver al-
guma frase ou palavra sublinhada  desta forma,
acompanhada deste ícone  , clique! É um vídeo
especial mostrando o passo a passo de cada drink!
Boa leitura!
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De remédio à drink mundialmente famoso, 
a caipirinha completa 100 anos em 2018 e 
a origem é nossa, do Brasil. Com grande po-
pularidade, inúmeras variações dessa bebida 
são conhecidas no mundo todo.  Para fazer 
jus a importância que a caipirinha tem, pre-
paramos este ebook para que você conheça 
a história, a receita �����o modo de preparo 
correto e as variações (im)possíveis. 

A caipirinha é bem vinda em festas elegantes, 
no churrasco de família, na festa da empresa, 
no esquenta, na roda de samba, na balada e 
no restaurante, tornando-se um dos coquetéis 
mais consumidos do mundo. Feita a partir da 
cana-de-açúcar, a cachaça faz parte do coti-
diano e da cultura brasileira e todos os gringos 
que visitam o nosso país não saem daqui sem 
conhecer - quando já não chegam pedindo!

Se engana quem pensa que o drink é consi-
derado menos �����do por ser feito com 
cachaça, acreditando que a bebida ainda não 

prefácio

entrou para o hall da fama dos spirits. Cresce, 
no Brasil, a produção de cachaças artesanais 
que passam por rigorosos processos de ar-
mazenamento ou envelhecimento, criando 
produtos de qualidade e que fazem sucesso 
em todos os cantos do mundo. 

A caipirinha é cidadã do mundo, sim, mas 
ninguém sabe prepará-la tão bem quanto o 
brasileiro - talvez por questão de amor, cul-
tura ou orgulho. É por isso que agora é a sua 
vez de impressionar os amigos, a família, a 
crush ou quem você quiser com uma caipiri-
nha de fazer inveja a qualquer bartender do 
mundo.

Leia com atenção o nosso passo a passo 
e também assista aos  vídeos do ca-
nal, são materiais extras que farão toda 
a diferença na hora de você mostrar o 

que que o brasileiro tem na hora de pre-
parar o nosso drink mais famoso!

O que você precisa 
saber sobre a caipirinha
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https://www.youtube.com/c/TemDoseDupla
https://www.youtube.com/c/TemDoseDupla
https://www.youtube.com/channel/UCiW3dokI37XZl0j7AWhwTVQ


Neste ebook daremos início a uma viagem pela 
história da caipirinha, começando lá no interior 
de São Paulo e indo até os bares mais ����-
cados do mundo, mostrando o drink brasileiro 
mais famoso que tem atropelado nos balcões 
até o líquido dourado das chopeiras. Sempre 
com preferência da versão clássica preparada 
com cachaça. 

Entre um copo e outro todo mundo tem a sua 
bebida preferida. Tem quem não abra mão do 
whisky, os que preferem uma charmosa taça 
de vinho, os amantes da cervejinha gelada, os 
que apreciam coquetéis por conta do sabor e 
da apresentação, entre outros. Os per��podem 
ser variados, mas é sempre bom ser conhece-
dor de outros sabores e aprender a prepará-los 
nas mais variadas ocasiões.

Se antes a caipirinha era a bebida das classes 
mais populares, hoje ela está presente na vida 
de todos. Sem preconceito! O drink é fácil de ser 

combinado com diversos acompanhamentos 
e, por isso, agrada homens e mulheres. A prefe-
rência da bebida tem aumentado muito entre 
os bebedores jovens, até 29 anos, pertencentes 
às classes A, B e C. A caipirinha é consumida 
bastante de maneira out of home - em bares, 
baladas e festas -, no entanto, pela facilidade do 
preparo, também está presente dentro de casa.

“A principal forma de consumir a caipirinha 
é a receita tradicional, com cachaça. Nos 
bares, a vodka também é muito utilizada, 

geralmente acompanhando um sabor mais 
doce, preferido pelas mulheres e nomeado 

como caipirosca”. 

Realizamos pesquisas e também colocamos 
toda a nossa experiência na concepção deste 
ebook. Tenho certeza que vai fazer diferença na 
sua vida e você vai impressionar quem você de-
sejar com o preparo do drink mais famoso do 
Brasil da maneira correta. 

Introdução
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A caipirinha está completando 100 anos em 
2018. Ela surgiu no interior de São Paulo, mais 
precisamente na cidade de Piracicaba, como 
uma alternativa ao tratamento de gripe es-
panhola. Ou seja, está certinho quem diz que 
beber é o melhor remédio.

Pesquisas indicam que a caipirinha foi con-
cebida a partir da receita popular feita com 
limão, alho e mel, típicos ingredientes para 
remédios mesmo. A diferença é que antiga-
mente era muito comum acrescentar um 
pouquinho de álcool aos remédios caseiros 
para acelerar o efeito. Como a cachaça era de 
fácil acesso e barata, parecia a escolha perfei-
ta -  e foi!

Como é que a partir destes ingredientes che-
gamos ao que temos hoje? É simples. Em dado 
momento alguém reclamou do gosto (quem 
somos nós para julgar?) e resolveu tirar o alho e 
o mel. Para adoçar a bebida e cortar um pouco
da acidez do limão, essa pessoa que não sabe-
mos o nome, mas a quem somos gratos, acres-
centou umas colheres de açúcar. O gelo veio
em seguida.

Mas é claro que como toda boa história, há 
controvérsias. Para outros historiadores, a caipi-
rinha foi criada por latifundiários da região de 
Piracicaba para grandes festas, como um r��-
xo da cultura canavieira da região. O drink era 
um substituto local do whisky e vinho importa-
do. 

Independente de qual a história realmente ver-
dadeira, uma coisa é fato: a bebida se populari-
zou e o sucesso se deve ao equilíbrio entre seus 
sabores. Ela apresenta o que de mais atrativo 
pode haver em termos de paladar: a acidez do 
limão, o doce do açúcar e o alcoólico da cacha-
ça. Simplesmente perfeito!

1 - História da Caipirinha
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Não se sabe exatamente o porquê de a caipiri-
nha ter esse nome. Especula-se ser uma alusão às 
pessoas que viviam no interior e bebiam o drink 
originalmente, chamados de caipiras. 

Como os ingredientes para fazer a caipirinha eram 
muito baratos, a receita se tornou muito popular 
entre as pessoas mais simples, mudando com o 
passar do tempo.

Origem do nome

TU
D

O
 S

O
B

R
E

 C
A

IP
IR

IN
H

A

07





Que a caipirinha é um patrimônio cultural do Brasil ninguém contesta -  e nem pode. Sua recei-
ta original é protegida por lei. O Decreto nº 6.871, de 2009, capítulo VII, seção VI, artigo 68, § 5º 
determina que caipirinha é a bebida elaborada com cachaça, limão e açúcar, com graduação 
alcoólica de 15% a 36% em volume, a 20ºC, “facultada a adição de água para a padronização da 
graduação alcoólica e de aditivos”.

Além de ser regida por lei, a caipirinha também faz parte da carta de drinks do International 
Bartenders Association (IBA), ou seja, qualquer bartender do mundo tem a obrigação de saber 
prepará-la com os ingredientes corretos. 

A receita original é realmente a mais famosa, mas é claro que os bartenders usam a criativi-
dade e acabam personalizando o drink. A embaixadora da caipirinha é a cachaça, mas alguns 
utilizam água tônica, club soda e outros aditivos. Também mudam as frutas, retirando o limão 
e acrescentando novos sabores. Mas neste caso, tecnicamente, o coquetel não pode mais ser 
chamado de caipirinha, embora alguns ainda chamem. 

“A caipirinha é um patrimônio cultural do Brasil”. 

2. Agora é lei!
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http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2009/decreto/d6871.htm
http://iba-world.com/cocktails/caipirinha/
http://iba-world.com/cocktails/caipirinha/
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A Caipirinha é o terceiro drink mais consumido no mundo 
e é o mais consumido no Brasil. Não tem turista que ve-
nha pra cá que não conheça essa mistura de limão, gelo, 
açúcar e cachaça. Mas não se esqueça: não pode mexer 
na cachaça, é o que dizem muitos especialistas. 

Há inúmeras variações da caipirinha, então é praticamen-
te um consenso de que todas essas releituras devem ga-
nhar outros nomes. Ao menos deveria ser assim. O coque-
tel preparado com saquê, por exemplo, recebe o nome de 
saquerinha, o de vodka foi batizado de caipirosca e o de 
rum pode ser pedido como caipiríssima. 

Em algumas regiões, o açúcar mascavo pode substituir o 
r���do. No entanto, a adição de outros ingredientes à re-
ceita é um tema muito polêmico. O mesmo vale para a 
utilização de outras frutas, chamadas  caipifrutas. Se 
não for limão, não é caipirinha. Dessa maneira, a bebida 
tradicional pode seguir intocável. 

3. Releituras

“Se não for limão, não é caipirinha”.
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https://www.youtube.com/watch?v=pengY0SH94U&t=36s
https://www.youtube.com/watch?v=pengY0SH94U&t=36s




Preste atenção, assim com o limão deve estar maduro e brilhante, a cachaça tem que ser de 
qualidade – não dá pra fazer uma caipirinha com cachaça vagabunda e achar que é uma boa 
ideia, entendido?

É importante acabar com dois mitos que envolvem a cachaça utilizada para a caipirinha:

4. A melhor cachaça

A caipirinha não precisa ser 
preparada apenas com ca-
chaça branca. Explore as 
possibilidades que uma boa 
cachaça envelhecida pode 
garantir ao drink.

Que a boa cachaça de alambique 
não pode ser desperdiçada em 

uma caipirinha. Pelo contrário, se 
quero uma caipirinha boa, devo 

prepará-la com uma cachaça de 
qualidade (Fica a dica de uma ca-
chaça de alambique de primeira 

linha, mas podem ser outras mais 
em conta - o que não significa a 

mais barata!)

1°Mito 2° Mito
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A tradicional caipirinha também tem um modo de prepa-
ro especial. O jeito clássico de preparar o verdadeiro drink 
é montando diretamente no copo, sem muitos movimen-
tos. Mas como as coisas são a gosto do freguês e também 
podem trazer um pouco de modernidade, é possível pre-
parar a caipirinha direto na coqueteleira, mas sem espan-
car o limão e com movimentos menos intensos. 

Preparar a caipirinha na coqueteleira é uma maneira de 
suavizar a bebida para agradar a diferentes paladares. Não 
esqueça de coar antes de servir no copo. 

5. Como preparar

Lembre-se: não precisamos ser tão 
rígidos e presos a “regras” na hora de 

criar um drink!
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Uma das perguntas mais frequentes que nos fa-
zem é sobre como não deixar a caipirinha amarga. 
Se você cai nesse problema toda vez que prepara 
o drink, preste atenção em algumas dicas. Vai ser
sucesso!

Para preparar a caipirinha é importante macerar le-
vemente o limão com o açúcar para que não ���
mais amargo do que o ideal. 

ATENÇÃO: não macere a casca do limão ou o 
drink vai ficar mais amargo do que o espera-
do. Também não macere a semente ou cairá no 
mesmo problema. 

Outra dica importante é não colocar força demais 
na hora de macerar, porque também vai tornar a 
caipirinha amarga. Sabe aquela parte branca do li-
mão? Não se preocupe tanto com ela. Em peque-
na quantidade ela não fará diferença no amargor. 

A caipirinha não tem muitas frescuras e nem o que 
criar em cima. É simples e rápida!

Amargor

5. Como preparar
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Coloque as rodelas ou cubos de limão no copo e ma-
cere. Encha de gelo e complete com a cachaça. Colo-
que o açúcar e mexa. 

Só pra reforçar: o mais importante, além do carinho 
ao macerar, é não macerar em cima da casca e sim 
na polpa. Essa é a única maneira de não amargar.

50 ml 
de cachaça

1 limão 
cortado 
em cubos 
ou rodelas

Açúcar 
a gosto

Gelo

Receita Preparo

 Dê um play no nosso 
canal e veja o passo 
a passo!
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https://youtu.be/Izv1K_gpNLk
https://youtu.be/Izv1K_gpNLk
https://youtu.be/Izv1K_gpNLk


- A artista brasileira Tarsila do Ama-
ral era grande fã de caipirinha e, 
segundo sua biogr�����do 
morou em Paris, nos anos 1920, 

recebia cachaça brasileira com as 
quais preparava o drink. 

Curiosidades

Segundo pesquisadores, ela 
apresentou a bebida ao pin-
tor Pablo Picasso, que tam-
bém gostou muito.

ABAPORU, 1928 DE 
TARSILA DO AMARAL

- A cachaça, utilizada na caipirinha
tradicional, é conhecida por diver-
sos nomes em todo o território na-
cional. Entre alguns deles, podemos
listar os mais populares que variam
de acordo com cada estado: aguar-
dente, esquenta por dentro, pinga,
pura, água benta, abençoada, ca-
ninha, entre outros. Isso só prova o
quanto a bebida está diretamente
ligada a nossa cultura e deve ser va-
lorizada.
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http://tarsiladoamaral.com.br/
http://tarsiladoamaral.com.br/
http://www.alambiquedacachaca.com.br/artigo.php?recordID=30&artigo=Conhe%C3%A7a%20mais%20de%20400%20nomes%20que%20a%20cacha%C3%A7a%20recebe%20pelo%20Brasil
http://www.alambiquedacachaca.com.br/artigo.php?recordID=30&artigo=Conhe%C3%A7a%20mais%20de%20400%20nomes%20que%20a%20cacha%C3%A7a%20recebe%20pelo%20Brasil


O Tem Dose Dupla é o projeto de um Bartender apaixonado pela 
Coquetelaria e com vasta experiência na área.

Gui Cotosck é formado em administração de empresas, proprietário da 
Brothers Eventos e desde 2003 treina Bartenders para a função.

Ele compartilha todo seu conhecimento para te proporcionar as melhores 
receitas, dicas e técnicas do mundo da coquetelaria.

“Venha comigo formar uma grande comunidade de apaixonados por 
Coquetéis”.

Sobre o autor 

/temdosedupla

/temdosedupla

temdosedupla.com.br

/temdosedupla
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Gui Cotosck

https://www.facebook.com/temdosedupla/
https://www.facebook.com/temdosedupla/
https://instagram.com/temdosedupla
https://instagram.com/temdosedupla
https://www.temdosedupla.com.br/
https://www.temdosedupla.com.br/
https://www.youtube.com/c/TemDoseDupla
https://www.youtube.com/c/TemDoseDupla


Paladar: https://paladar.estadao.com.br/blogs/

Universo retrô: http://universoretro.com.br/

Vírgula: http://www.virgula.com.br/
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