Charadas de Comidas e Bebidas com Respostas
Charadas sobre comidas e bebidas, fáceis e difíceis, para desafiar o seu cérebro e estômago. Todas
as charadas contam com respostas.

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

2. Qual o nome do filho do MC Kevinho?
Resposta: MC Kesuco.

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

4. Por que Napoleão prefere a parte do chocolate no sorvete napolitano?
Resposta: Porque é uma Bonaparte.

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

6. O que o Thor mais gosta de comer?
Resposta: THORta.

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

8. Qual é o salgadinho preferido do Thor?
Resposta: THORcida.

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

10. Qual é a comida que a cabra mais gosta?
Resposta: Bééééeééééé-terraba.

11. Qual o cúmulo do engano?
Resposta: Uma minhoca entrar numa macarronada pensando que é uma festa.

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

13. Qual é o prato preferido do Thor?

Resposta: THORresmo.

14. Qual a palavra de oito letras que tirando quatro continua oito?
Resposta: Biscoito.

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

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

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

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

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

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

21. Qual é a bebida que corre?
Resposta: Run.

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

23. Por que as loiras tomam Yakult com o chinelo na mão?
Resposta: Para matar os Lactobacilos vivos.

24. 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.

25. O que a galinha faz quando está com febre?
Resposta: Bota ovo cozido.

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

27. O que é que não se quebra com uma pedra, mas se quebra com um ovo?
Resposta: Jejum.

28. Qual o cúmulo do vegetarianismo?
Resposta: Ir na churrascaria para comer salada.

29. Qual é o ar favorito dos baianos?
Resposta: "ARcarajé".

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

31. O que é um pontinho branco em um estacionamento?
Resposta: É um Arroz-Roice.

32. Qual é o condimento que os britânicos mais gostam?
Resposta: A Pimenta do Reino Unido.

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

34. Qual é o cachorro que não late?
Resposta: O cachorro quente.

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

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

37. O que o coelho disse quando se assustou?
Resposta: Ah, minha nossa cenoura!

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

39. Qual a diferença entre o gato e a Coca-Cola?
Resposta: O gato mia, a Coca-Cola light.

40. Como se chama o pão francês na França?
Resposta: Pão daqui mesmo.

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

42. Por que o alho tem medo de plantações?
Resposta: Porque lá tem espant-alho.

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

44. O que é um pontinho verde brilhando no dentista?
Resposta: É uma ervilha de aparelho.

45. O que são 3 pontinhos verdes no canto da sala?
Resposta: É uma ervilha de castigo e duas zombando da cara dela.

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

47. O que é um pontinho verde em uma mancha branca no fogão?
Resposta: Uma ervilha chorando o leite derramado.

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

49. 33 casais vão ao cinema tomando coca-cola. Qual o nome do filme?
Resposta: Arrota 66.

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

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

52. Qual o cúmulo da inteligência?
Resposta: Comer sopa de letrinhas e cagar em ordem alfabética.

53. O que deixa o jardim mais belo, a comida mais gostosa e o rosto mais feio?
Resposta: O cravo.

54. Qual a comida que tem um grupo de soldados prontos para guerra?

Resposta: Feijão Tropeiro.

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

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

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

58. Qual é o cúmulo do otimismo?
Resposta: Pedir uma ostra no restaurante com intenção de pagar a conta com a pérola dela.

59. Qual é o fruto preferido da cabra?
Resposta: Bééééé-rinjela.

60. Um homem bebeu um Tang laranja e se jogou da Torre Eiffel. Qual o nome
do filme?
Resposta: O último Tang em Paris.

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

62. O que o papel higiênico disse para o hambúrguer?
Resposta: Na saída a gente se encontra.

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

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

65. O que um três está fazendo na cozinha?
Resposta: Substituindo a farinha de three-go.

66. Por que o tomate pegou um empréstimo no banco?
Resposta: Porque ele estava no vermelho.

67. Qual o artista que já fez doces?
Resposta: O Zeca Baleiro.

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

69. Qual é o cúmulo da matemática?
Resposta: Pedir um X-burger, comer o burger e calcular o X.

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

71. O que é que tem cabelo mas não penteia, tem dente mas não mastiga, e
tem pé mas não anda?
Resposta: O milho.

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

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

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

75. 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.

76. O que só pode ser usado quebrado?
Resposta: Ovo.

77. Qual é a comida mais brava do mundo?
Resposta: A pamonha, porque ela tem que ser amarrada para ir para a panela.

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

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

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

81. Quais são os animais que gostam de bala?
Resposta: Ju-Mentos.

82. O que é que o açúcar disse para o café?
Resposta: Neguinho, é por você que eu me derreto.

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

84. O que acontece se o Goku fundir-se com o Cheetos?
Resposta: Ele vira um Super Salgadim.

85. Qual o doce favorito do Thor?
Resposta: THORtuguita.

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

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

88. Qual a bala preferida do vampiro?
Resposta: Sangra-mentus.

89. O que é um pontinho vermelho no alto do castelo?
Resposta: Uma pimenta do reino.

90. Qual o contrário de cachorro-quente?
Resposta: Cadela fria.

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

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

93. O que é que tem a cabeça vermelha, entra duro e sai mole pingando?
Resposta: Pirulito.

94. O que tem dentes mas não come, tem barba mas não é homem?
Resposta: Alho.

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

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

97. O que é um pontinho verde no meio de vários pontinhos amarelos?
Resposta: Uma ervilha visitando a lata de milho.

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

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

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

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

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

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

104. O que é um pontinho amarelo tomando Sol?
Resposta: É um Fandangos querendo virar Baconzitos.

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

106. 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.

107. Por que a loira não tirava os olhos da caixa de suco?

Resposta: Porque na caixa dizia: "Concentrado".

108. Qual o cereal preferido do vampiro?
Resposta: Aveia.

109. Sei pular, mas só uma vez isso farei. Quando voltar a cair, outra forma terei.
Quem sou eu?
Resposta: Pipoca.

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

111. O que é um pontinho branco caindo de cima da geladeira?
Resposta: Uma pipoca com crise existencial.

112. Qual é o chá que pode ser comido?
Resposta: CHAmpignon.

113. Qual é o cúmulo do exagero?
Resposta: Passar manteiga no Pão de Açúcar.

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

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

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

117. Qual é o fruto preferido do Thor?
Resposta: THORmate.

118. O que são vários pontinhos amarelos na parede?
Resposta: Fandangos alpinistas.

119. Qual é o cúmulo do distraído?
Resposta: Ir ao restaurante, comer o guardanapo e limpar a boca com o bife.

120. Qual a diferença do pingulim para o chocolate?

Resposta: Quando esquenta o chocolate amolece e o pingulim endurece.

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

122. Que cara vive na Bahia?
Resposta: Acarajé.

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

124. Qual é o nome do doce do Gusttavo Lima?
Resposta: Bala-da-boa.

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

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

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

128. 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.

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

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

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

132. Qual é a galáxia do chocolate?
Resposta: A Via Lacta.

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

134. Qual é o cúmulo da pobreza I?
Resposta: Vender o almoço para comprar a janta.

135. 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.

136. Qual o cúmulo da nojeira?
Resposta: Fazer suco detox com baratas.

137. Como é possível comer um ovo sem você quebrar a casca?
Resposta: Pedindo para outra pessoa quebrar a casca.

138. Qual o café preferido do gamer?
Resposta: NEScafé.

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

140. O que é um pontinho verde no meio da rua?
Resposta: Um VolksVagem.

141. O que dá a mistura de uma tartaruga com um pinguim?
Resposta: Um sorvete de casquinha.

142. O que é, o que é? Tem barba e não é bode, tem dentes e não morde.
Resposta: Milho.

143. Tem cabeça, tem dente, tem barba, não é bicho nem é gente. O que é?
Resposta: O alho.

144. Qual o mar preferido do doce?
Resposta: É o Mar-shmallow.

145. Por que o português deu água quente para a galinha?
Resposta: Para que botasse ovos cozidos.

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

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

Resposta: Queijo.

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

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

150. Por que o cérebro de uma loira fica do tamanho de uma ervilha depois que
ela morre?
Resposta: Porque ele incha.

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

152. Qual a semelhança entre ciúmes e Trident?
Resposta: Nunca admitimos que temos.

153. Qual é o café da manhã preferido do Thor?
Resposta: Café com THORrada.

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

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

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

157. Qual santo gosta de pipoca?
Resposta: São Bugo.

158. O que detestamos na praia e adoramos na panela?
Resposta: O caldo.

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

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

161. Por que os portugueses plantam alhos na beira da estrada?
Resposta: Porque ficaram sabendo que o alho faz bem para a circulação.

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

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

164. O que é uma casinha sem tranca e sem janela?
Resposta: O ovo.

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

166. 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.

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

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

169. Por que o português jogou o arroz inteiro do pacote dentro do pote de
açúcar?
Resposta: Para comer arroz doce.

170. Por que a loira colocou o dicionário na panela com água quente?
Resposta: Para fazer sopa de letrinhas.

171. Qual é a sobremesa preferida da vaca?
Resposta: Múuuuu-sse.

172. Por que o elefante guarda sua mulher na geladeira?
Resposta: Porque elaéfanta!

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

174. Qual é o país que melhor sabe fazer café?
Resposta: É-cuador.

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

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

177. O que é pior do que encontrar uma barata na sua comida?
Resposta: Encontrar apenas meia barata.

178. Quem é o rei da horta?
Resposta: O rei Polho.

179. O que come e nunca engorda?
Resposta: O apontador.

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

181. Qual é o chá que é usado em bolos?
Resposta: CHAntili.

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

183. Qual é o dente que está sempre bêbado?
Resposta: Aguardente.

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

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

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

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

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

189. O que é um pontinho roxo no fundo da piscina?
Resposta: Uma ervilha prendendo a respiração.

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

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

192. O que é que na cara é enfeite e no fogo é gostoso?
Resposta: Costeleta.

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

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

195. Qual o cúmulo da esperança?
Resposta: Comprar Pepsi e esperar que se transforme em Coca.

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

197. O que o sorvete disse para um policial em meio ao tiroteio?
Resposta: Me dê cobertura.

198. Quem é a mãe da horta?
Resposta: A mãe-dioca.

199. O que é um pontinho verde sobre um pontinho amarelo no canto da sala?
Resposta: É uma ervilha de castigo ajoelhada no milho.

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

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

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

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

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

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

206. Qual é a atriz que adora carboidratos?
Resposta: Juliana Pães.

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

208. Por que a água foi presa?
Resposta: Porque ela matou a sede.

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

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

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

212. Qual a vegetal que acaba primeiro?
Resposta: A Bata-tinha.

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

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

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

216. Eu como palha frita, qual é a palha que o palhaço come?
Resposta: Palha Assada.

217. 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.".

218. Qual é o lanche preferido do Professor Xavier?
Resposta: X-Burguer.

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

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

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

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

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

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

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

226. Como o português faz para caçar um coelho?
Resposta: Se esconde atrás da árvore e imita o som de uma cenoura.

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

228. O que o bolo de aniversário estava fazendo no cemitério?
Resposta: Estava sendo "velado".

229. O que é um pontinho verde brilhando na cama de um hospital?

Resposta: Uma ervilha dando à luz.

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

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

232. Como é a comida do peixe?
Resposta: Molhada.

233. Havia um bolo de nozes em cima da mesa e tinha um monte de mosca
chegando. O que uma mosca falou pra outra?
Resposta: É noz-moscada.

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

235. Em que país o pão é entregue sem atraso?
Resposta: Já-pão.

236. Quando os americanos comeram carne pela primeira vez?
Resposta: Quando chegou o Cristovão Com-lombo.

237. O que o mineiro gosta de comer?
Resposta: Uai-pim.

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

239. O que é que tem dentes, mas não morde?
Resposta: O alho.

240. Qual é o amor mais gostoso?
Resposta: A MORtadela.

241. O que todo mundo tem, mas quando precisa vai ao mercado comprar?
Resposta: Canela.

242. Dois pais e dois filhos sentaram-se para comer ovos no café da manhã.
Cada um comeu um ovo. Quantos ovos eles comeram no total?

Resposta: 3

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

244. Por que no Rio de Janeiro as pessoas não comem pão de sal?
Resposta: Porque eles têm o Pão de Açúcar.

245. Por que os portugueses não usam queijo ralado no macarrão parafuso?
Resposta: Porque farinha de rosca combina mais.

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

247. Sou um bolo colorido com muitos frutos saborosos.
E um brinde podem encontrar, aqueles que forem mais gulosos.
Quem sou eu?
Resposta: Bolo de Natal.

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

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

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

251. O que é uma casinha sem porta e sem janela, lá dentro vivem duas
donzelas, uma branca e outra amarela?
Resposta: O ovo.

252. O que é, o que é? A mãe é verde, a filha é encarnada. A mãe é mansa e a
filha é danada.
Resposta: Pimenta.

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

254. Qual é o santo que protege os gordinhos?
Resposta: O São Duíche.

255. Qual corte de carne bovina a Carla Peres come quando o marido dela não
está em casa?
Resposta: Chã de fora.

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

257. O que é um pontinho verde no meio do gelo?
Resposta: Uma azeitona esquiando.

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

259. Qual ar é o mais caro?
Resposta: CaviAR.

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

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

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

263. 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.

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

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

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

267. Eu tenho um cachorro que se chama Choco. O que Choco faz?
Resposta: CHOCO-late.

268. Qual o cereal preferido da vaca?
Resposta: Múuuu-cilon.

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

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

271. Por que as loiras não fazem gelatina?
pacotinhos.
Resposta: Porque elas não conseguem imaginar como colocar duas xícaras de água dentro daqueles

272. O que um boneco de neve disse ao outro?
Resposta: Mas que cheiro de cenoura.

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

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

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

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

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

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

279. Qual o cúmulo da dieta?
Resposta: Tomar caldo de cana com adoçante.

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

281. Como queimar 2000 calorias sem fazer exercícios?

Resposta: Esqueça a pizza no forno.

282. O que é um pontinho verde voando em altíssima velocidade?
Resposta: Uma super-azeitona que vai salvar um fandango com crise existencial.

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

284. Quem é o pai da padaria?
Resposta: O PAIstel.

285. Qual é o coletivo de tomate?
Resposta: Ketchup.

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

287. Dois chicletes se casaram e tiveram vários chicletinhos. Qual o nome do
filme?
Resposta: A Família Adams.

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

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

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

291. O que é um pontinho branco em cima do caminhão?
Resposta: Um arroz carreteiro.

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

293. Por que uma pessoa não estava conseguindo ligar pra fábrica de bolos?
Resposta: Porque estava sem cobertura.

294. Qual é a diferença da mandioca para a cadeira?

Resposta: Se você não sabe, então cuidado onde senta.

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

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

297. O que é, o que é? Tem cabeça e não é gente, tem dente e não é pente.
Resposta: Alho.

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

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

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

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

302. Qual é o cúmulo da falta de água?
Resposta: O morto de sede beber a água do joelho.

303. Qual o presidente russo que é uma sobremesa?
Resposta: Vladimir Pudim.

304. O que o Thor tem contra o leite?
Resposta: InTHORlerância a lactose.

305. O que é um pontinho amarelo num iate?
Resposta: Um milhonário.

306. Qual o herói que serve para temperar?
Resposta: O Archeiro Verde.

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

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

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

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

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

312. 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 me
convidarão. Para festas de cozinha, convidarão meu irmão.
Resposta: Vinho e vinagre.

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

314. O que é um pontinho verde atrás da porta?
Resposta: É uma azeitona de castigo.

315. Qual é a carne que o bebê mais gosta de comer?
Resposta: A maminha.

316. Por que o professor Girafales não chamou a dona Florinda para comer
McDonald's?
Resposta: Porque ela estava de Bob's.

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

318. O que tem a cabeça cheia de dentes e os vampiros temem muito?
Resposta: Alho.

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

320. Qual sorvete os Vingadores não gostam?
Resposta: NapoliTHANOS.

321. O que é um pontinho amarelo em cima de uma limusine?
Resposta: Um milhonário.

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

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

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

325. O pescador diz "mar", o carneiro no monte diz "mé", o caçador à caça diz
"lá", e o pobre à porta diz "dá". O que é?
Resposta: Marmelada.

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

327. Por que a comida foi presa?
Resposta: Porque matou a fome.

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

329. Qual é o lanche mais evangélico que existe?
Resposta: Misto Crente.

330. Qual é a diferença entre uma hambúrguer e uma piriguete?
Resposta: O hambúrguer nunca é 100% vaca.

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

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

333. O que que a alface falou para a couve triste?
Resposta: O que couve com você?

334. Quem é o dono da horta?

Resposta: O Seu Nôra.

335. Quem é a mãe da cozinha?
Resposta: A mãe-zena.

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

337. Qual é o chá que é produzido na França?
Resposta: CHAmpagne.

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

339. Qual é o cúmulo do regime?
Resposta: Beber caldo de cana com adoçante.

340. O que a vaca foi fazer na casa do passarinho?
Resposta: Leite Ninho.

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

342. O que é um pontinho amarelo no mar?
Resposta: Ruffles, a batata da onda.

343. Qual a comida preferida do Ash?
Resposta: Picachurros.

344. Qual o super herói que tinha uma sobremesa?
Resposta: THORtinha.

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

346. O que o português foi fazer no açougue com uma gaiola?
Resposta: Comprar frango à passarinho.

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

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

349. O que é um pontinho verde pulando no sofá?
Resposta: Uma ervilha que saiu do castigo.

350. O que era um pontinho verde no canto da sala?
Resposta: Uma ervilha de castigo.

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

352. Venho vestido de frade, mas nunca faço oração, branco de neve é meu
hábito, cor de ouro o coração.
Resposta: Ovo.

jogue mais charadas em rachacuca.com.br/charadas

