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Solução apresentada
Introdução
Cocada é um doce tradicional de Angola e típico no Brasil feito à base de cocoPara dar
sabores variados à cocada, são usadas polpas de frutas. Em Angola a variante mais
conhecida é a cocada amarela. (EDUCALINGO, 2021)

Foto: Cocada cremosa
Fonte: (GSHOW..., 2020)
Como se fabrica cocada cremosa?
As receitas variam, mas em geral levam gemas, leite e coco ralado. Algumas receitas utilizam
leite condensado, rapadura, leite-de-coco açúcar e coco ralado queimado.
Deixe de molho 100 gramas de coco ralado em 1 xicara de leite. Em uma panela coloca-se a
mistura do coco com leite, leite condensado e açúcar leve ao fogo vai mexendo com uma colher
até desgrudar da panela. Unta-se uma assadeira com margarida e espalhe-se a cocada, deixando-a
esfriar. Corta-se em partes iguais. (RECEITAS, 2012)
Conclusões e recomendações
Recomenda-se a consulta com um profissional em Gastronomia e Nutricionista
Caso essas Respostas técnicas não atendam sua necessidade, favor registrar no site do
SBRT uma nova solicitação com as informações que ainda não tenham sido atendidas.
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