Charadas de Comidas e Bebidas com Respostas
Charadas/adivinhas de comidas e bebidas dos mais variados tipos. Muitos dos alimentos envolvidos
são frutas, queijos e nomes de comidas conhecidas.

1. Por que a salsicha espirra?
Resposta: Porque ela não é Sadia.

2. O que a mãe açaí disse para os outros açaís?
Resposta: O último açaí feche a porta.

3. Quais as principais reações do álcool?
Resposta: Ficar valente, chorar pela ex e pegar mulher feia.

4. Qual o apresentador que serve chá?
Resposta: Chá-crinha ou Fábio Por-chá.

5. Qual é a fruta que termina primeiro do que todas as outras?
Resposta: Jabuti-acaba.

6. Um caminhão passou e uma penca de banana caiu, 2 viram, 5 pegaram e
32 comeram. O que são eles?
Resposta: Os 2 olhos viram, 5 dedos pegaram e 32 dentes comeram.

7. Qual a fruta que tem título de nobreza?
Resposta: Fruta-do-Conde.

8. O que é verde mas não é folha, é branco mas não é algodão, é vermelho
mas não é sangue, é preto mas não é carvão?
Resposta: A melancia.

9. Qual a fruta que é parente da porta?
Resposta: É a Maçã-Neta.

10. Quase todas as frutas foram acampar na montanha. Por que o Mamão não
foi?
Resposta: Porque o Mamão foi Pa-paia.

11. O que é um pontinho marrom na feira?
Resposta: Um browncólis.

12. Por que uma pessoa não estava conseguindo ligar pra fábrica de bolos?

Resposta: Porque estava sem cobertura.

13. Qual é a comida de um canibal vegetariano?
Resposta: A maça do rosto, a batata da perna e a planta do pé.

14. Qual a cerveja preferida dos cabritos?
Resposta: Bode-wiser.

15. Qual é a bebida preferida dos marcianos?
Resposta: Chá Marte.

16. Qual é o chocolate dos gatos?
Resposta: Kit-Cat.

17. O que o sal disse para a batata?
Resposta: É nois na frita.

18. Como se faz omelete de chocolate?
Resposta: Com ovos de páscoa.

19. Você sabe como que o português apanha frutas?
Resposta: Ele sobe no pé, vê se a fruta esta madura, desce e taca pedra.

20. Quem é o dono da horta?
Resposta: O Seu Nôra.

21. O que acontece com o leite da vaca depois de um terremoto?
Resposta: Vira milk-shake.

22. Por que o leite é integral?
Resposta: Porque deriva da vaca.

23. Qual é o grão que é crente?
Resposta: O Amém-doin.

24. Por que o português procura goiabada em pó?
Resposta: Para comer com queijo ralado.

25. Por que a loira morreu tomando leite?
Resposta: Porque a vaca resolveu sentar.

26. Qual a fruta preferida do gaúcho?
Resposta: Abaca-Tchê.

27. Qual sorvete os Vingadores não gostam?
Resposta: Napoli-Thanos.

28. O que está na boca das pessoas todos os dias, vem da terra e é de comer?
Resposta: Abobrinha.

29. O que a manteiga falou para o pão francês quentinho?
Resposta: Com você me derreto todinha.

30. Qual é o alimento do índio que encerra a oração?
Resposta: O AmenDoIndio.

31. O que o azeite disse para o vinagre?
Resposta: Falo nada, só óleo.

32. Por que um menino que bebeu leite com veneno não morreu?
Resposta: Porque o leite era longa vida.

33. Por que as loiras não comem picles?
Resposta: Porque elas não conseguem enfiar a cabeça dentro do pote.

34. O que é, o que é? Tem pico como jaca, é verde como o limo e tem rabo
como o rato.
Resposta: Maxixe.

35. Meu amigo não come carne porque ele é o quê?
Resposta: Contrafilé.

36. O que é, o que é? Tem que matar para viver.
Resposta: A fome.

37. Qual é o bolo preferido do Chorão?
Resposta: Charlie Brownie.

38. O que nasce aos socos e morre a facadas?
Resposta: O pão.

39. Qual é a comida que não é feita para se comer?
Resposta: Pavê.

40. Como um matemático come um X-Burger?
Resposta: Ele começa pelo pão e pelo hambúrguer, só pra poder isolar o X!

41. Qual a fruta mais cara de todas?
Resposta: Banana ouro.

42. Qual o avô do Toddynho?
Resposta: O Vô Maltine.

43. Qual o melhor legume de todos?
Resposta: A better raba.

44. Qual é o alimento que não engorda?
Resposta: Todos não engordam, quem come é que engorda.

45. Se uma criança ganha 10 barras de chocolate e come 5 de uma vez, ela fica
com...
Resposta: Caganeira.

46. Qual é a bebida mais romântica?
Resposta: O Milk Shakespeare.

47. O que é que, quanto mais se cozinha, mais duro fica?
Resposta: O ovo.

48. Qual é o frango que está sempre na mesa?
Resposta: O frango alinamesa.

49. Qual é a dança dos temperos?
Resposta: Salsa.

50. Por que as loiras não comem bananas?
Resposta: Porque elas nunca acham o zíper.

51. Branco por dentro, branco por fora e tem uma lagoinha d’água?
Resposta: Coco.

52. Qual a fruta que tem mão?
Resposta: Limão.

53. O que nunca se come no café da manhã?
Resposta: O almoço e a janta.

54. O que um bolo com frio disse pro outro?
Resposta: Precisamos de cobertura.

55. O que a água quente falou pro miojo?
Resposta: Comigo você não dura 3 minutos.

56. Qual é a comida que liga e desliga?
Resposta: Strog-ON-OFF.

57. O que é um pontinho branco caindo de cima da geladeira?
Resposta: Uma pipoca suicida.

58. Por que o porco mesmo morto continua feliz?
Resposta: Porque ele está de bacon a vida.

59. Qual é a fruta que ameniza o calor de Ana?
Resposta: Abana-Ana.

60. Encarnado por fora, branco por dentro e verde no pé. Quem sou eu?
Resposta: Rabanete.

61. O que é um pontinho vermelho e azul na geladeira?
Resposta: Uma lata de Red Blue.

62. O que o milho disse para a pipoca?
Resposta: HuMILHO mesmo.

63. O que é por dentro branco e por fora amarelo?
Resposta: Banana.

64. Qual é a vó da bebida?
Resposta: A Vó-dka.

65. O que uma garrafa de vinho e uma loira tem em comum?
Resposta: São vazias do pescoço para cima.

66. Como os portugueses tiram leite de vaca?
Resposta: Um português segura as tetas, e mais quatro movem a vaca para cima e para baixo.

67. Qual a semelhança entre uma loira e uma garrafa de cerveja?
Resposta: Do pescoço para cima não têm nada.

68. Verde foi o meu nascimento e de luto me vesti,
para dar a luz ao mundo, mil tormentos padeci.
Quem sou eu?
Resposta: Azeitona.

69. Por que a loira não tirava os olhos da caixa de suco?
Resposta: Porque na caixa dizia: "Concentrado".

70. Como se faz para um Bis virar pão?
Resposta: Joga ele na água e ele vai virar bis-na-aguinha.

71. Qual é a bolacha que narra o jogo de futebol?
Resposta: Oreo gol, Oreo gol.

72. Como se chama bolinho de chuva no Nordeste?
Resposta: Sonho.

73. Qual o país que mais produz vinho?
Resposta: Uva-ticano.

74. Qual é a bebida preferida do Batman?
Resposta: Bat-ida.

75. Por que a loira não bebe leite gelado?
Resposta: Porque a vaca não cabe na geladeira.

76. Por que o pão de ontem não dá nada para ninguém?
Resposta: Porque ele é um pão duro.

77. Qual é o nome de um legume que as bruxas comem?
Resposta: Couve de bruxelas.

78. Qual é o chá assassino?
Resposta: O chá-mate.

79. O que a panela falou para a pipoca?
Resposta: A minha bunda que queima e você que pula?

80. O que são biscoitos caindo do céu?
Resposta: Meteoreos.

81. Qual é a bebida que corre?

Resposta: Run.

82. Por que o kiwi tem cabelo e o açúcar não tem?
Resposta: Porque o açúcar é maiscalvo.

83. O que o alface falou para o tomate?
Resposta: Para falar comigo, não precisa ficar tão vermelho assim!

84. Por que a macarrão foi convidado para a festa e a batata não?
Resposta: Porque o macarrão é massa e a batata é palha.

85. Com qual país dá pra fazer omelete?
Resposta: Kosovo.

86. Por que as loiras colocam pastel no leite?
Resposta: Para tomar leite pasteurizado.

87. Qual é o super herói preferido dos gordinhos?
Resposta: O Super Mercado.

88. Qual é a fruta que também é animal?
Resposta: Jabuti-caba.

89. Qual é o evento mais doce que existe?
Resposta: O show-colate.

90. O que é que na cara é enfeite, no fogo é gostoso?
Resposta: Costeleta.

91. O que o tomate perguntou para a cebola?
Resposta: Por que todos choram por você e por mim não?

92. Como se chama o lanche favorito do pastor alemão?
Resposta: Cachorro Crente.

93. O que é, o que é? Tem rabo de porco, mas não é porco. Pé de porco, mas
não é porco. Costela de porco, mas não é porco.
Resposta: Feijoada.

94. Qual é a fruta que tem um filho?
Resposta: O mamão PAPAI-a.

95. Qual macarrão que parou de ficar com os outros?
Resposta: Ex-peguetti.

96. Fui na feira e comprei uma bela, cheguei em casa e comecei a chorar com
ela.
Resposta: Cebola.

97. Fruta vermelha, doce e saborosa. Quando está madura fica mais gostosa.
Resposta: Caqui.

98. Um homem aceitou um desafio de beber 1000 latinhas de Coca-Cola de
uma vez, mas ele tomou 999 latas e não aguentava mais. Qual o nome do
filme?
Resposta: Mil são impossível.

99. Qual o mês da maionese?
Resposta: Maio.

100. Qual o vinho que não tem álcool?
Resposta: O-vinho de codorna.

101. Como a esfirra era chamada antes de ter esse nome?
Resposta: Firra.

102. Dois pais e dois filhos sentaram-se para comer ovos no café da manhã.
Cada um comeu um ovo. Quanto ovos eles comeram no total?
Resposta: 3

103. O que aconteceria se chovesse macarrão?
Resposta: Seria massa pra caramba.

104. O que é, o que é? Éramos dois irmãos unidos, os dois de uma cor. Nunca
fiquei sem missa, mas meu irmão já ficou. Para festas e banquetes a mim
convidarão. Para festas de cozinha, convidarão meu irmão.
Resposta: Vinho e vinagre.

105. O que tem duas rodas e dá leite?
Resposta: Uma vaca ciclista.

106. Qual era a comida predileta dos faraós?
Resposta: Faraófa.

107. Por que a Coca-Cola e a Fanta se dão muito bem?
Resposta: Porque se a Fanta quebra, a Coca-Cola.

108. Três caixas de leites estavam atravessando a rua, mas um carro as
atropelou. Por que só duas morreram?
Resposta: Porque uma era leite longa vida.

109. Qual é a bebida dos ricos árabes?
Resposta: O Milk Sheik.

110. Qual animal é um refrigerante?
Resposta: Kuati.

111. Qual é a fruta preferida dos matemáticos?
Resposta: Pi-tanga.

112. Qual é o tipo de carne que os bebês usam?
Resposta: Fraldinha.

113. Qual o lanche favorito do átomo?
Resposta: Pé-de-moléculas.

114. Qual é a bebida que o pessoal da cadeia gosta de tomar?
Resposta: Caldo de cana.

115. Qual o tempero mais inteligente que existe?
Resposta: Wasabi.

116. Eu tenho 6 ovos: Quebrei 2. Fritei 2, comi 2. Quantos sobraram?
Resposta: 4

117. Eram dois Toddynhos em cima da mesa, mas um caiu. O que o outro disse?
Resposta: Toddynho.

118. Qual a fruta que mais pede ajuda?
Resposta: Dá um-mamão aí.

119. Qual é a comida mais devagar?
Resposta: A po-lenta.

120. Por que o português jogou o arroz inteiro do pacote dentro do pote de
açúcar?

Resposta: Para comer arroz doce.

121. Qual é o tipo de matéria que dá pra comer?
Resposta: Matéria prima.

122. Qual a diferença entre a loira e o pão?
Resposta: O pão tem miolo.

123. Qual o doce mais encantador?
Resposta: Beijinho.

124. Qual o molho de tomate preferido dos gatos?
Resposta: É o Cat-chup.

125. Qual é o traficante que toma uma gelada no boteco?
Resposta: Pablo Skol Bar.

126. Ouro não é, prata não é, abre a cortina e verás o que é.
Resposta: Banana.

127. Qual a mistura de Ba+Na²+Ag?
Resposta: Banana prata.

128. Uma mulher derrubou folhas de alface no chão. Sua filha vem correndo e
escorrega nas folhas de alface, cai e morre. Qual o nome do filme?
Resposta: Al Faces da Morte.

129. Por que o namoro da goiabada com o queijo não deu certo?
Resposta: Porque o queijo era fresco.

130. Pra onde o mamão foi nas férias?
Resposta: Pa-paya.

131. A família da fazenda estava sem leite para beber com café pela manhã e o
pai mandou seus três filhos tirarem o leite das vacas. Qual o nome do filme?
Resposta: Os Três Pra Teta.

132. Qual a comida que tem um grupo de soldados prontos para guerra?
Resposta: Feijão Tropeiro.

133. O que é, o que é? Dá leite mas não é vaca.
Resposta: O leiteiro.

134. O que é, o que é? Tem no pomar e no seu paletó.
Resposta: Manga.

135. Qual é o açúcar mais valioso?
Resposta: Açúcar Cristal.

136. Qual cantor não bebe chá?
Resposta: Raul Sem-chás.

137. Qual o doce preferido do Freddy Krueger?
Resposta: Sonho.

138. A mulher entra no hortifruti, coloca um alface em baixo do braço. Qual é o
nome do filme?
Resposta: Alface Oculta.

139. Qual a fruta preferida dos anões?
Resposta: Banana nanica.

140. Qual é a fruta que nunca reprova?
Resposta: Uva passa.

141. Qual é o melhor chocolate?
Resposta: Bom-bom.

142. Qual o alimento que tem muito dinheiro?
Resposta: Manje-ricão.

143. O que um bolo bravo falou para o outro?
Resposta: Eu tô bolado com você.

144. Qual cantor anda de carro da Ford e bebe café sem açúcar?
Resposta: Zezé de Ka amargo.

145. Qual a fruta predileta da cigana?
Resposta: O Li Mão.

146. O que é, o que é? Quando se joga pra cima é verde, quando cai é vermelho.
Resposta: A melancia.

147. Por que a cenoura tem inveja da cebola?
Resposta: Porque ninguém chora por ela.

148. Qual é o pão mais famoso?
Resposta: Bread Pitt.

149. Qual erva cultiva verduras e cria ovelhas?
Resposta: Horte-lã.

150. Qual é o prato que a cozinheira nunca consegue fazer direito?
Resposta: A torta.

151. O que acontece se colocarmos sal em um boi bem pequeno?
Resposta: Vira um sal-gadinho.

152. Quem é o pai da horta?
Resposta: O pai-pino.

153. Você pilota um avião, passa por cima de três nuvens e sete montanhas.
Qual é a idade do piloto?
Resposta: A sua idade.

154. Qual é o carro movido a suco?
Resposta: MusTANG.

155. Qual fruta é espiã dos EUA?
Resposta: Melan-CIA.

156. Qual o produto alimentício preferido dos escritores?
Resposta: A sopa de letrinhas.

157. O que são vários pontinhos pretos num mundo verde de atmosfera
vermelha?
Resposta: A melancia.

158. Quem é o pai da padaria?
Resposta: O paistel.

159. Por que o feijão estava triste?
Resposta: Porque ele foi pra panela depressão.

160. O que é um pontinho vermelho dançando na salada?
Resposta: Vina-Gretchen.

161. O que tem na árvore e no paletó?

Resposta: A manga.

162. O que a banana falou para o tomate?
Resposta: Eu que tiro a roupa e você que fica vermelho.

163. O que é um pontinho branco no canto da sala de aula?
Resposta: Uma pipoca de castigo.

164. Como português faz leite em pó?
Resposta: Congela o leite e rala.

165. O que o pastel falou para o outro pastel?
Resposta: Estamos fritos.

166. Qual é o doce preferido do átomo?
Resposta: Pé-de-moléculas.

167. O que é uma casa verde, dentro da casa verde tem uma casa de palha,
dentro da casa de palha tem uma casa branca, e dentro da casa branca tem
um tanque d'água?
Resposta: O coco.

168. Qual o chá dos fracos e oprimidos?
Resposta: Chá-polin.

169. Quem não faz outra coisa senão comer?
Resposta: Cozinheiro.

170. Qual é o vinho que não deixa bêbado?
Resposta: Ovinho de codorna.

171. O que é um refrigerante de laranja vestido no Halloween?
Resposta: Um Fanta-siado.

172. Qual a comida mais calórica que existe?
Resposta: O chocolate, pois vem do kcal.

173. O que o tomate foi fazer no banco?
Resposta: Tirar um extrato.

174. Qual é o tempero mais raivoso?
Resposta: O sal grosso.

175. Qual comida que quase tira um 10?
Resposta: Strogo-nove.

176. Qual o chá que as mulheres mais gostam?
Resposta: Chá-pinha.

177. Qual tipo de queijo é um gigante móvel duplo na cozinha?
Resposta: Par-Mesão.

178. O que um alho falou pro outro?
Resposta: Meu dente está sujo.

179. Por que o doce de leite não sai de casa?
Resposta: Porque ele é caseiro.

180. O que o feijão disse para outro feijão?
Resposta: Você é fei Jão.

181. Quem é a mãe do mingau?
Resposta: A mãe-zena.

182. Qual avião podemos comer?
Resposta: 14-bis.

183. O que tem escamas, mas não é peixe, tem coroa, mas não é rei?
Resposta: Abacaxi.

184. O que o Ajinomoto disse para a Ajinomota?
Resposta: Vamos ajinomato?

185. Qual é o queijo que mas sofre?
Resposta: O queijo ralado.

186. Qual é a capital que tem fruta no nome?
Resposta: Ara-cajú.

187. Qual é a diferença entre uma pizza e a sua opinião?
Resposta: A pizza eu pedi.

188. Na casa do vizinho tem uma cadela chamada Parma. Como é que eu a
transformo em leite?
Resposta: Basta imitar o miado de um gato, que Parma late.

189. O Sal xingou o Açúcar. O que o Açúcar disse?
Resposta: Nossa, que Sal grosso!

190. O que um bacon disse pro outro?
Resposta: Tudo bacon você?

191. Redondinho, redondinho, como a pedra de um moinho. O que é?
Resposta: Queijo.

192. Qual o funkeiro que mais gosta de comida?
Resposta: O McDonald's.

193. Qual é o prato preferido dos mecânicos?
Resposta: Macarrão parafuso.

194. O que que a alface falou pra couve triste?
Resposta: O que couve com você?

195. Qual o nome da fruta que tem sete letras, mas tirando cinco fica onze?
Resposta: Abaca-XI.

196. Por que a gata não quer beber Red Bull?
Resposta: Porque ela prefere Gatorade.

197. Qual é a bebida que o cego não bebe?
Resposta: A cer-veja.

198. Qual é o doce que gosta de brigar?
Resposta: O brigadeiro.

199. Qual é o esporte mais popular entre os chefs mexicanos?
Resposta: O beisebol, porque se joga com o taco.

200. O que é que nós matamos quando está nos matando?
Resposta: A fome.

201. Por que a vaca dá leite?
Resposta: Porque ela não sabe vender.

202. Qual é a bebida que se bebe devagar, devagar, devagarinho?
Resposta: Martini da Vila.

203. O que dá a mistura de um macaco com um sanduíche de queijo?
Resposta: Um x-panzé.

204. O que o vinho disse para o leite?
Resposta: Minha mãe é uma uva, a sua é uma vaca.

205. Qual é a rede social dos vegetarianos?
Resposta: Alfacebook.

206. Por que as loiras demoram para beber um iogurte?
Resposta: Porque no rótulo está escrito: "Consumir em uma semana".

207. O que é que nasce no campo, cria em verdes laços, chora por ela quem a
faz em pedaços?
Resposta: Cebola.

208. Qual a diferença do vinho português para os outros vinhos europeus?
Resposta: Embaixo da garrafa do vinho português vem escrito: "A rolha é do outro lado.".

209. Qual a fruta quer ser um instrumento musical?
Resposta: Gra-viola.

210. O que a manteiga disse para o café?
Resposta: Quando vejo esse negão eu me derreto toda.

211. O que é, o que é? Essa aqui não é bolinho. Adivinhe se puder: Quando mais
quente ele está, mas fresco o danado é.
Resposta: Pão.

212. O que é bom para se comer, mas não se pode comer?
Resposta: O talher.

213. Por que os biscoitos de água e sal não são feitos só de água e sal?
Resposta: Porque senão o mar seria um biscoitão.

214. Como se faz para comer um boi todo?
Resposta: É só comer um pedacinho de cada vez.

215. Qual é o tio da cebola?
Resposta: O tiomate.

216. De leite é feito, muito bom e nutritivo e seu nome rima com beijo. O que é?

Resposta: Queijo.

217. Como se tira leite de gato?
Resposta: Puxe a tigela dele.

218. O que é, o que é? Você joga fora a parte de fora, e cozinha a parte de
dentro. Aí você come a parte de fora e joga fora a parte de dentro.
Resposta: Espiga de milho.

219. Qual é a comida que admite quando está errada?
Resposta: Toerrada.

220. Qual o suco preferido dos primatas?
Resposta: OrangoTANG.

221. Comecei a fazer um churrasco, mas a carne começou a cantar funk. Qual o
tipo de corte da carne?
Resposta: Mr. al-Catra.

222. Qual é o fast-food preferido dos mineiros?
Resposta: Sub-uai.

223. O que é uma goma de mascar no Rio Grande do Sul?
Resposta: Chicle-tchê.

224. O que é, o que é? Dá um pulo e se veste de padre.
Resposta: Pipoca queimada.

225. O que é um pontinho verde no shopping?
Resposta: É uma ervilha consumista.

226. Qual é o doce pelado?
Resposta: Nú-tella.

227. Qual é a vó do milho?
Resposta: Aveia.

228. Na final de uma Copa, por que os jogadores do time ficaram sem beber
vinho?
Resposta: Porque eles queriam a taça.

229. Por que a loira colocou o dicionário na panela com água quente?

Resposta: Para fazer sopa de letrinhas.

230. O que é, o que é? É verde e não é capim. É branco e não é algodão. É
vermelho e não é sangue, É preto e não é carvão.
Resposta: Melancia.

231. O que a frigideira quente falou para o ovo?
Resposta: Você tá frito comigo.

232. Qual é a comida mais brava do mundo?
Resposta: A pamonha, porque ela tem quer ser amarada para ir para panela.

233. Qual é o chá que refresca a cabeça?
Resposta: O chá-péu.

234. Fui em uma festa e não encontrei refrigerante. Qual o nome do filme?
Resposta: Procurando Dolly.

235. Qual é a cidade que tem um animal, uma cidade e uma fruta?
Resposta: Boituva.

236. Qual é a comida preferida da banda Capital Inicial?
Resposta: Esconde-Dinho.

237. Que horas são quando você se acha bonito?
Resposta: Hora de se ver no espelho.

238. Qual é o rei dos queijos?
Resposta: Rei-queijão.

239. Qual é o alimento mais sagrado do mundo?
Resposta: Amén-doim.

240. O que dá um pulo e se veste de noiva?
Resposta: A pipoca.

241. O que o catchup disse para a mostarda?
Resposta: É nois nas fritas.

242. Qual a diferença entre um advogado e uma cebola?
Resposta: Você chora quando mete a faca numa cebola.

243. O que é que o Ken coloca na comida?
Resposta: Molho Barbiecue.

244. O que o leite de caixinha disse pro leite de saquinho?
Resposta: Vem pra Caixa você também!

245. Qual a comida está sempre distante?
Resposta: A far offa.

246. Como se faz para ganhar um Chokito?
Resposta: É só colocar o dedito na tomadita.

247. Como fazer pro suco virar cobra?
Resposta: É só fazer cócegas no suco que o su-cu-ri.

248. Por que devemos beber o suco devagar?
Resposta: Pra ele ficar suco-lento.

249. Qual é o tipo de bebida preferida dos animais?
Resposta: As de garrafa PET.

250. Qual é o chiclete favorito de Poseidon?
Resposta: Trident.

251. Por que o MC não quer cerveja?
Resposta: Porque ele Ke-vinho.

252. Como se faz pra transformar um suco em cobra?
Resposta: Basta fazer cócegas nele, e o suco-ri.
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