


Vilma 
HÁ 95 ANOS, PRESENTE NA SUA RECEITA.

Bom apetite.

Chegamos aos 95 anos de uma história feita das histórias de cada  
cliente conosco. Afinal, nossos produtos não são alimentos só para o corpo,  
mas para a imaginação, a criatividade e os momentos em família.  
Neste livro virtual, reunimos as melhores memórias e receitas com Vilma. 



Torta de presunto. 
A primeira receita da Flaviana por @olhacomida

A receita de torta de presunto foi a primeira que a Flaviana, de Belo Horizonte, fez na cozinha, ainda criança.  
Hoje em dia, o prato é uma tradição na família da influenciadora e por onde ela passa.

Massa: 

•  4 xícaras de farinha de trigo Vilma
•  2 xícaras de leite integral
•  3 colheres cheias de manteiga
•  2 ovos
•  1 colher de chá de sal
•  1 colher de fermento químico em pó

INGREDIENTES Recheio: 

•  400 g de presunto ralado
•  400 g de muçarela ralada
•  300 g de bacon em cubos fritos
•  1 lata de milho-verde
•  1 cebola cortada em rodelas
•  1 tomate cortado em rodelas
•  1/2 pimentão cortado em rodelas
•  200 g de requeijão cremoso
•  Orégano Pirata a gosto

Modo de preparo: 

Bata todos os ingredientes da massa 
no liquidificador. Unte uma forma com 
manteiga e coloque metade da massa. 
Coloque o presunto, a muçarela, o 
bacon, o tomate, a cebola, o pimentão e 
o milho em camadas sobrepostas.  
Cubra com algumas porções de 
requeijão e coloque o resto da massa 
por cima. Decore com orégano pirata 
a gosto. Leve ao forno preaquecido 
por aproximadamente 30 minutos ou 
até dourar.

Anos. A receita é você.



da Rosana por @cozinhadarosana

A Rosana conheceu a Vilma há pouco tempo, mas já virou nossa vizinha.  
Olha que delícia esta receita versátil de broinha, que fica boa doce ou salgada.

Ingredientes: 

•  1 copo de farinha de trigo Vilma
•  1 copo de fubá 
•  1 copo de polvilho
•  2 copos de leite
•  1/2 copo de óleo
•  Sal a gosto ou duas colheres de 
    sopa de açúcar (na versão doce)
•  5 a 6 ovos
•  1 colher rasa de fermento 
    químico em pó

Modo de preparo: 

Coloque o leite, o óleo, o fubá e a farinha de trigo Vilma em uma panela. 
Cozinhe até virar um angu grosso e soltar do fundo.  
Coloque o polvilho, espere esfriar e adicione os ovos um a um.  
Separe a massa em duas, em uma parte coloque o sal, na outra o açúcar 
e misture. Se desejar, coloque alguns grãos de erva doce na massa doce e 
calabresa ou mortadela na massa salgada.  
Coloque um pouco de óleo na mão e faça bolinhas. Unte uma forma com 
manteiga e fubá, coloque as broas com uma distância de 2 cm entre cada 
uma e leve ao forno até dourar.

Anos. A receita é você.Broa de doce e de sal. 



da Tatiana por @cantinho_da_tati59

Esta receita de rosca leva a Tatiana direto para a casa da tia dela, no interior, onde é recebida sempre  
com muito carinho, quitutes deliciosos preparados no forno de barro e um cafezinho passado na hora. 

Ingredientes: 

•  Farinha de trigo Vilma  
    peneirada até dar o ponto 
    (quase 1 kg)
•  2 ovos
•  1 xícara de leite morno
•  1 xícara de óleo
•  1 xícara de água morna
•  1 xícara de açúcar
•  1 colher de chá de sal
•  2 pacotes de fermento  
    biológico seco

Modo de preparo: 

Em uma tigela, adicione os ingredientes líquidos e mexa.  
Adicione o fermento para dissolver e, em seguida, o açúcar, o sal e a 
farinha de trigo aos poucos. Espalhe um pouco de farinha de trigo sobre 
uma bancada e sove a massa por 10 minutos ou até não grudar mais na 
mão. Deixe a massa descansar em um local quente, por cerca de uma hora 
ou até que dobre de volume. Separe em bolinhas e faça tranças ou a forma 
que desejar, passe, por cima, ovo batido com um pouco de leite e leve ao 
forno preaquecido a 180°C, até que fique dourada.  
Finalize com leite condensado por cima e coco ralado.

Anos. A receita é você.Rosca da tia do interior. 



Cuca de coco
da avozinha da Vanessa por @achadinhosdecasabh

Essa cuca de coco faz a Vanessa lembrar dos quitutes da sua avó  
e com certeza vai trazer uma memória gostosa para você também.

Massa: 

•  3 ovos
•  3 colheres de sopa de manteiga
•  1 xícara de açúcar
•  3 xícaras de farinha de trigo Vilma
•  1 e 1/2 xícara de leite
•  1 e 1/2 colher de sopa  
   de fermento

INGREDIENTES Farofa: 

•  300 g de coco ralado
•  2 colheres de manteiga
•  3 a 4 colheres de leite condensado
•  2 colheres de leite de coco

Modo de preparo: 

Misture os ovos, o açúcar e a manteiga, 
depois acrescente leite e misture. 
Coloque a farinha de trigo e, por último, 
o fermento. Unte a forma e coloque a 
massa. Para a farofa, misture o coco, a 
manteiga, o leite condensado e o leite 
de coco. Jogue por cima da massa e 
leve ao forno por 30 a 40 min ou até 
dourar o coco por cima.

Anos. A receita é você.



da casa da Helenice por @aquidecasahelenice

Você leu certo, é bolo de beterraba mesmo.  
Mas, calma, que ela vem só pra deixar o bolo mais docinho e com uma cor linda.

Ingredientes: 

•  1 xícara de beterraba ralada
•  4 ovos
•  1/2 xícara de óleo
•  1 xícara de açúcar
•  2 xícaras de farinha de trigo Vilma
•  1 xícara de chocolate em pó  
   (utilizo o 32% de cacau)
•  1 colher de sopa de fermento em pó.

Modo de preparo: 

Bata primeiro os ovos com o açúcar e o óleo.  
Depois, adicione a beterraba e o chocolate em pó  
e bata bem. Em seguida, acrescente a farinha aos poucos.  
Por fim, misture o fermento em pó.

Anos. A receita é você.Bolo de beterraba com chocolate



da Amanda por @casa_da_dinha

Às sextas-feiras que a mãe da Amanda resolvia trocar a janta pela panqueca eram dias de festa na casa dela. 
Depois que você experimentar, vai entender o porquê.

Massa: 

•  2 xícaras de farinha de trigo Vilma
•  2 xícaras de leite
•  3 ovos
•  1 pitada de sal
•  1 fio de azeite

Recheio (quantidades a gosto): 

•  Frango cozido desfiado
•  Milho-verde
•  Cebola
•  Cebolinha
•  Alho
•  Temperos a gosto
•  Queijo cheddar

Modo de preparo: 

Para a massa, misture todos os ingredientes, 
pegue uma concha da mistura e despeje  
em uma frigideira média, em fogo médio.  
Espalhe, virando a frigideira para que a massa 
fique fina. Quando um lado estiver dourado,  
vire e doure o outro. Para o recheio, misture 
tudo ou faça como sua criatividade mandar. 
Para montar, coloque o recheio sobre a  
massa e enrole. Depois, disponha as panquecas 
sobre uma travessa com um molho de sua 
preferência, coloque muçarela ralada ou fatiada 
por cima e leve ao forno até que derreta.

Anos. A receita é você.Panqueca recheada de sexta feira-



da Karina por @rotinadakarina

Esta é a receita de família de macarrão artesanal da Karina.  
Uma ótima pedida para aqueles dias em que você quer dar uma fugidinha da rotina.

Ingredientes: 

•  500 g de farinha de  
    trigo tradicional Vilma
•  5 ovos

Modo de preparo: 

Em uma vasilha, coloque a farinha e abra um buraco no meio, para colocar os ovos.  
Bata os ovos com auxílio de um garfo, puxando a farinha, aos poucos, para o centro.  
Quando a mistura começar a ficar pesada e o garfo não der mais conta de bater,  
coloque as mãos na massa. Vá abrindo e incorporando a farinha toda, é uma massa  
mais pesada e firme mesmo. Misture até que ela fique lisa e uniforme, mas sem sovar.  
Envolva a massa no plástico filme e reserve por, no mínimo, 30 minutos. 

Em seguida, divida em 5 partes iguais para facilitar o trabalho. Jogue farinha em uma bancada, 
coloque uma das porções e, com o auxílio de um rolo, abra até que massa atinja a espessura 
desejada. Passe farinha nas faces da massa para não grudar, enrole sem fazer pressão e corte  
na grossura desejada. Repita o processo com o restante da massa e a deixe descansar por  
mais 10 a 15 minutos para secar um pouco, antes de levar para cozinhar.

Cozinhe a massa em muita água com sal. Ela cozinha super-rápido, de 2 a 5 minutos.

Anos. A receita é você.Macarrao para sair da rotina. ˜



da Ludi por @cozinha_da_ludi

A Ludi fez a sua torta de carne seca usando um segredinho nosso.  
E, como ela mesma diz, “pensa numa receita fácil e gostosa e depois multiplica essa delícia”.

Massa: 

•  1 pacote de mistura para  
    torta salgada Vilma
•  70 ml de água
•  7 colheres de sopa de manteiga

INGREDIENTES Recheio: 

•  1/2 kg de carne seca
•  1 colher de alho moído
•  Coentro moído
•  Sal a gosto

Modo de preparo: 

Para a massa, misture todos os ingredientes 
e amasse com as mãos até que fique 
homogênea. Para o recheio, tempere a carne 
com os ingredientes de sua preferência,  
frite até ficar bem dourada, desfie e reserve.  
Para montar, coloque uma parte da massa  
em uma forma, cobrindo o fundo e as laterais, 
recheie com a carne e, com a outra parte  
da massa, faça a tampa da torta.

Anos. A receita é você.Torta de carne seca deliciosa



da Jaqueline por @apedajackeoficial

O brigadeiro está na memória e no coração de todos os brasileiros.  
E esta versão deliciosa da Jaqueline vai ganhar um espacinho na sua próxima mesa de aniversário também.

Ingredientes: 

•  1 lata de leite condensado 
•  1 lata de creme de leite 
•  1 colher de manteiga 
•  6 colheres de Chocovilma 
•  1 pacote de cookies Vilma

Modo de preparo: 

Em uma panela, coloque o leite condensado,  
o creme de leite, a manteiga e o Chocovilma.  
Cozinhe em fogo médio, até o brigadeiro desgrudar 
da panela. Retire da panela e deixe esfriar.  
Quebre os cookies Vilma em pequenos pedaços e 
adicione ao brigadeiro, já frio. Enrole em pequenas 
bolinhas e passe no granulado para finalizar.

Anos. A receita é você.Brigadeiro dos aniversarios ´



da mãe da Tay por @sobrado_456

A receita de família de empadão da Tay é “uma delícia cremosa” nas palavras dela.  
Vem ver como é fácil de fazer também.

Anos. A receita é você.Empadao de frango ˜

Massa: 

•  1 pacote de mistura para  
    torta salgada Vilma
•  70 ml de água
•  8 colheres de sopa  
    de manteiga

INGREDIENTES Recheio: 

•  500 g de frango cozido desfiado
•  Alho
•  Cebola
•  Azeite
•  Colorau
•  Azeitonas
•  Presunto
•  Milho-verde
•  Requeijão cremoso
•  Molho de tomate
•  Muçarela (para finalizar, em cima da massa)
•  1 colher de farinha de trigo Vilma
•  Tempero a gosto

Modo de preparo: 

Para a massa, basta misturar e sovar um 
pouco a massa se passar do ponto, pode ficar 
quebradiça. Em uma superfície enfarinhada 
abra a massa e divida em três partes, sendo 
uma para a tampa e o restante para o fundo e a 
lateral. Para o recheio, coloque o azeite em uma 
panela, em seguida, o alho e a cebola e deixe 
corar. Quando estiver dourado, acrescente os 
temperos de sua preferência e o frango. Em 
seguida acrescente o restante dos ingredientes e 
mexa em fogo baixo. Para montar, cubra o fundo 
e as laterais da forma com massa, recheie com o 
frango e coloque a tampa por cima.



da Dai por @borala_comfome

Olha que delícia esta receita de lasanha de frango com requeijão superprática da Dai.

Anos. A receita é você.

Massa: 

•  500 g de macarrão para  
    lasanha direto ao forno Vilma
•  500 g de peito de frango  
    cozido e desfiado
•  Extrato de tomate
•  Presunto fatiado
•  Muçarela fatiada ou ralada
•  1 litro de leite
•  1/2 cebola
•  2 colheres de manteiga
•  2 colheres de farinha de trigo Vilma
•  250 g de requeijão cremoso
•  Orégano a gosto

INGREDIENTES Molho branco: 

Levar ao fogo manteiga, cebola 
ralada e refogar até começar a 
dourar. Juntar a farinha de trigo 
Vilma e mexer bem.  
 
Acrescentar leite e mexer sem  
parar, até engrossar.

Montagem: 

Em um refratário, colocar uma camada de molho 
e cobrir com o macarrão para lasanha cru.  
Cobrir com uma camada de presunto, muçarela 
e um pouco de molho branco. Cobrir com 
macarrão cru, molho de tomate com frango 
desfiado, requeijão, macarrão e repetir as 
camadas novamente. Finalize com molho 
branco, muçarela e orégano.

Levar ao forno até borbulhar e gratinar.

Lasanha de frango desfiado com requeijao  ˜



da Joy por @olardajoy

Quem não ama um brownie bem molhadinho, não é mesmo?  
Então experimente esta receita cheia de memória afetiva da Joy.

Ingredientes: 

•  1 xícara de farinha de trigo Vilma
•  1 xícara e 1/2 de Chocovilma
•  4 ovos
•  1/2 colher de chá de sal
•  1/2 xícara de óleo
•  1 xícara de açúcar

Modo de preparo: 

Mexa bem os ovos, acrescente o sal e o açúcar e 
misture. Junte o óleo e a farinha, mexendo bem. 
Por último, acrescente o Chocovilma, misture até ficar 
homogêneo e coloque em forma untada e enfarinhada 
e asse em forno pré-aquecido. 

Asse por 10 minutos, a 220ºC e depois por mais  
5 minutos, a 180ºC.

Anos. A receita é você.Brownie afetivo Chocovilma



da Kenia por @cozinha_sem_frescura

Rosca de leite condensado sempre tem gostinho de casa de vó, de mesa rodeada de familiares e  
vários sorrisos. Que tal fazer a receita da Kenia para o seu próximo café da tarde?

Ingredientes: 

•  45 g de fermento seco
•  5 colheres de sopa de açúcar
•  4 ovos
•  2 colheres de sopa de manteiga
•  1 pitada de sal
•  1 lata de leite condensado
•  2 copos americanos de leite
•  1 kg de farinha de trigo Vilma

Modo de preparo: 

Em uma vasilha, coloque o fermento seco e o açúcar; com a ajuda de uma colher, derreta o  
açúcar e o fermento. Coloque a manteiga e mexa. Adicione os ovos e o sal e mexa bem.

Adicione o leite condensado à mistura e mexa bem. Amorne o leite sem deixar ferver, adicione-o 
à mistura e mexa novamente. Coloque a farinha de trigo aos poucos e continue misturando. 
Quando não conseguir mais mexer com um talher, limpe e salpique um pouco de farinha em uma 
bancada, coloque a massa e mexa com a mão para sovar por 5 minutos. Unte uma vasilha com 
óleo, coloque a massa e tampe com um pano de prato até ela dobrar de tamanho. 

Pegue um pedaço da massa, abra e faça suas rosquinhas, trançando-as ou fazendo o formato 
“ferradura”. Para fazer as roscas trançadas, abra em formato vertical 3 pedacinhos de massa e faça 
uma trança. Coloque-as em uma forma untada com óleo e farinha e leve para o sol, cobertas com um 
pano de prato, para o segundo crescimento. Elas devem dobrar de tamanho.
 
Faça uma mistura de 1 gema de ovo e 2 colheres de leite, misture e pincele a mistura em cima da 
rosca. Leve suas rosquinhas para o forno preaquecido a 180°C, por 15 a 20 minutos ou até dourar.

Anos. A receita é você.Rosca de leite condensado sem frescura




