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Empadas de Liquidificador 

RECHEIO 
200 g de peito de frango 

1 colher (sopa) de óleo 

meia cebola pequena picada 

1 dente de alho amassado 

1 tomate pequeno, sem pele e sem sementes, picado 

1 colher (chá) de sal 

1 colher (sopa) de amido de milho MAIZENA® 

3 colheres (sopa) de ADES original 

 

MASSA 
2 ovos 

meia xícara (chá) de ADES original (Leite) 

meia xícara (chá) de óleo 

meia colher (chá) de sal 

1 xícara (chá) de farinha de trigo 

2 colheres (chá) de fermento em pó 

 

Para untar: óleo e para acondicionar : forminhas de papel 

 

RECHEIO 
1- Coloque o frango em uma panela e cubra com água. Cozinhe até ficar macio. Escorra, deixe 

esfriar e desfie. 

2- Em uma panela, aqueça o óleo em fogo médio e refogue a cebola e o alho até dourarem. 

3- Junte o tomate, o sal e refogue por mais 3 minutos. Adicione o frango e refogue por mais 2 

minutos. 

4- Dissolva o amido de milho MAIZENA® no ADES original e junte ao refogado, mexendo 

sempre até engrossar. Deixe esfriar. 

 

MASSA 
5- Unte 20 fôrmas para empada pequenas (7 cm de diâmetro). Reserve. 

6- Preaqueça o forno em temperatura média (180°C). 

7- Bata no liquidificador os ovos, o ADES original, o óleo e o sal por 3 minutos. Reserve. 

8- Em uma tigela, junte a farinha e o fermento. Acrescente a mistura reservada e misture até 

obter uma massa pastosa. 

9- Coloque uma parte da massa no fundo das fôrmas reservadas e distribua o recheio frio. 

10- Cubra com o restante da massa e leve ao forno por 20 minutos ou até que um palito, depois 

de espetado na massa, saia limpo. Desenforme as empadas ainda mornas. 

11- Acondicione-as nas forminhas de papel e arrume-as em uma travessa. Sirva em seguida.  

Rendimento: 20 unidades 
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Bolo de Frutas 
 

6 xícaras de farinha de trigo 

4 xícaras de açúcar 

8 ovos 

400 gramas de manteiga sem sal 

2 xícaras de leite 

2 colheres (sopa) bem cheias de fermento p/bolo 

2 colherinhas (chá) de essência de baunilha 

150 gramas de chocolate em pó (de boa qualidade) 

100 gramas de passas de frutas  

500 gramas de figo em calda 

500 gramas de laranja em calda ou cristalizada 

250 gramas de castanhas ou nozes  

 

Modo de fazer: Cremelizar o açúcar com a manteiga, acrescentar as gemas, bater bem 

até ficar cremoso, acrescentar o leite, o fermento e depois as claras em neve.Por último 

acrescente as frutas picadas e enfarinhadas, misture delicadamente na massa 

envolvendo-as com cuidado e junte também a essência de baunilha. Leve para assar em 

forma untada e enfarinhada, forno pré aquecido, asse uns 15 minutos com forno alto, 

depois baixe a temperatura do forno, para assar devagar, pois o bolo tem muito doce na 

massa.(O bolo estará pronto, quando você enfiar um palito e esse sair sequinho) 

                                               ************************* 

Prepare uma calda para molhar o bolo com açúcar, cravo, canela e uma casquinha de 

limão. Para cada xícara de açúcar - 3 xícaras de água. 

                                                                ****************** 

Sugestões de recheio: 

 

Ganache de chocolate  

Doce de Coco 

Doce de leite cremoso. 

 

Ou: 

Ovos moles 

Doce de coco cremoso 

Recheio de nozes - Veja as receitas nas paginas anteriores. 

 

Cobertura:  glacê cozido - para cada clara 3 colheres de açúcar refinado 

Obs.: O glacê cozido serve tanto para cobrir o bolo como para decorar. 

Leve as claras e o açúcar numa panela ao fogo para aquecer, não pode ferver, veja que 

consegue encostar sua mão na panela, quando não der mais, retire do fogo 

imediatamente e leve a batedeira planetária e bata até formar picos. Para cobrir o bolo 

deixe branquinho e para decorar pode usar corante a vontade.  

 

                                         ************************ 
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Bem Casados   
 

MASSA 

 

6 ovos 

1/2 xícara (chá) de açúcar 

1 1/2 xícara (chá) de farinha de trigo 

1 colher (chá) de fermento em pó 

 

RECHEIO TRADICIONAL 

1 lata de creme de leite sem soro 

1 lata de leite condensado 

 

COBERTURA 

 

100ml de água 

500g de açúcar de confeiteiro 

RECHEIO DE NOZES 

1 lata de leite condensado 

200g de manteiga 

300g de nozes picadas finamente 

1 colher (sopa) de conhaque 

 

Modo de preparo 

MASSA: 
A batedeira em velocidade alta, bata as claras em neve, e sem desligar a batedeira 

acrescente o açúcar, o fermento, as gemas (uma a uma), até formar um creme leve e 

esbranquiçado. Desligue a batedeira e incorpore a farinha de trigo peneirada. Leve para 

assar a 250º, em fôrma, de aproximadamente 25 x 40 cm, untada e forrada com papel 

manteiga, por aproximadamente 15 minutos. após assada, corte círculos de 5 cm e corte-

os horizontalmente para recheá-los. 

 

RECHEIO: 
Em fogo baixo, cozinhe o leite condensado e o creme de leite até desgrudar do fundo da 

panela. Recheie os círculos, uma colher de sobremesa é o ideal. 

 

COBERTURA: 
Ferva a água e acrescente o açúcar de confeiteiro, mexa até ficar fluido. Banhe os bem 

casados um a um, deixe secar sobre uma folha de papel manteiga, por no mínimo 6 

horas. Embale-os em papel celofane e papel crepom e finalize com um laço de fita. 

 

RECHEIO DE NOZES: 
Com exceção do conhaque, coloque em uma panela os ingredientes e cozinhe em fogo 

baixo. Assim que ferver, acrescente o conhaque. Retire a panela do fogo quando o 

recheio soltar do fundo da panela. 
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Biscoito amanteigado de laranja  

½ xícara de suco de laranja 

4 xícaras (chá) de farinha de trigo 

3 colheres (café) de fermento químico 

½ colher (café) de sal 

200 gramas de manteiga ou margarina 

1 xícara (chá) de açúcar 

1 ovo 

1 colher (chá) raspas de casca de laranja 

 

Modo de preparo: 

1° Misture a farinha, o fermento e o sal. Reserve. 

2° Derreta a manteiga ou a margarina em uma panela no fogo médio, sempre mexendo.  

3° Adicione o açúcar e bata na batedeira até formar um creme. Coloque as raspas de casca de laranja e o ovo, batendo 

novamente.  

4° Misture este creme com a mistura seca de farinha, fermento e sal realizado anteriormente. Adicione o suco de 

laranja e misture. 

5° Com a mão, sove a massa até ficar no ponto de não grudar nas mãos. 

6° Molde bolinhas com a massa e coloque numa forma, que não precisa estar untada. 

7° Leve ao forno médio, durante 10 a 15 minutos. 

8° Está pronto o biscoito! 

 
Biscoito de Laranja 

Ingredientes para a massa: 

 

- 2 colheres (sopa) cheias de margarina - 65 gramas 

- 2 colheres (sopa) cheias de manteiga - 65 gramas 

- 6 colheres (sopa) cheias de açúcar – 155 gramas 

- 1 ovo 

- 1 colher (sopa) suco de laranja 

- raspas de casca de laranja a gosto 

- 25 colheres (sopa) cheias farinha de trigo - 500 gramas 

- 1 colher (chá) de fermento químico – 4 gramas 

 

Modo de preparo: 

1) em uma bacia, colocar a margarina e a manteiga; 

2) juntar as o açúcar refinado e misturar bem; 

3) acrescentar o ovo, o suco de laranja e um pouco de raspas de casca de laranja e mexer bem novamente; 

4) colocar também a farinha de trigo e o de fermento químico; 

5) misturar bem, com a mão, até achar o ponto (firme e não gruda na mão); 

6) se estiver um dia muito quente, deixar a massa descansar na geladeira por 20 minutos; 

5) após, abrir a massa com o rolo e cortar a massa no modelo que preferir; 

6) colocar em uma forma, já untada, e levar ao forno pré-aquecido a 180ºC, e deixar até dourar, mais ou 

menos uns 15 minutos. 

 

Ingredientes para o glacê cítrico: 

- 2 xícaras de açúcar confeiteiro - 340g 

- suco de limão a gosto 

 

Modo de preparo: 

1) em um prato colocar o açúcar confeiteiro, derramar aos poucos o suco de limão e misturar bem; 

2) passar em um biscoito, o glacê pronto e colocar mais umas raspinhas de casca de laranja; 

3) está pronta a refeição. 

Conservar em potes ou vidros limpos, com tampa, em local seco. Também podem ser congelados. 

Contém glúten. 

Dica: a laranja é uma fruta cítrica, que contém vitamina “C”, importante para cicatrização e formação das 

células vermelhas do sangue (hemáceas). 
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BISCOITOS DE GENGIBRE  

 Tempo de forno: cerca de 10 minutos 

 Rendimento: cerca de 100 unidades 

INGREDIENTES   

 1 xícara (chá) de União Refinado (160g)  

 ½ colher (café) de sal (2g)  

 1 xícara (chá) de amido de milho (100g)  

 1 e ½ xícara (chá) de manteiga (270g)  

 3 e ½ xícaras (chá) de farinha de trigo (385g)  

 1 ovo, batido (cerca de 60g)  

 2 colheres (café) de bicarbonato de sódio (4g)  

 3 colheres (sopa) de glucose, amolecida (80g)  

 1 colher (chá) de canela em pó (2g)  

 2 colheres (chá) de gengibre fresco, ralado (8g)  

COBERTURA 

 3 xícaras (chá) de União Glaçúcar (345g)  

 6 colheres (sopa) de suco de limão (90ml)  

 4 colheres (sopa) de clara (cerca de 40g)  

MODO DE FAZER  

Peneire o açúcar com todos os ingredientes secos. Junte a manteiga, o ovo, a glucose e o 

gengibre. Amasse até obter uma massa homogênea. Abra a massa sobre uma superfície 

enfarinhada e, com cortadores próprios, corte biscoitos redondos ou outros formatos. 

Coloque-os na assadeira levemente untada com manteiga e asse no forno preaquecido 

até dourar.  

Depois de frios, cubra-os com o glacê e reserve até secar. 

COBERTURA 

Bata o GLAÇÚCAR com a clara e 1 colher do suco de limão, até ficar bem firme. 

Acrescente o suco restante e misture bem. Utilize. 

 Dicas 

 Caso queira substituir a manteiga por margarina, utilize somente as que 

contenham teor igual ou superior a 70% de lipídeos na sua composição. 

 Se preferir, polvilhe açúcar granulado UNIÃO PREMIUM sobre os biscoitos 

antes de levá-los ao forno. 
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Bolinho de arroz e batata recheado com queijo 

o 2 xícaras (chá) de arroz cozido 

o 2 batatas grandes cozidas e amassadas 

o 1 ovo 

o 2 colheres (sopa) de queijo ralado 

o 1 colher (sobremesa) de fermento em pó 

o Sal e pimenta a gosto 

o Salsa picada a gosto. 

Recheio:  

o 150g de queijo mussarela ou prato cortado em cubos 

 

Modo de Preparo: 

 Em uma tigela misture o arroz, a batata, o ovo, o queijo ralado, o sal, a pimenta, 

a salsa e o fermento. 

 Separe pequenas porções, recheie com o queijo e modele o bolinho com o 

auxílio de uma colher. 

 Frite no óleo bem quente até dourar. Escorra e sirva logo em seguida. 

Dica: Depois de fritar deixe os bolinhos sobre papel toalha, para eliminar o excesso 

de gordura. 
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Bolo de leite condensado de liquidificador 

 

1 lata de leite condensado 

1 de (sopa) de essência de baunilha 

1 de (sopa) de fermento em pó 

2 de (chá) de farinha de trigo 

1 de (chá) de leite 

4 ovos 

 

Para Untar: 

Margarina e farinha de trigo 

No liquidificador bata tudo e deixe no forno por 30 minutos.                          

Cuca  rápida de nata 

 3 xícaras (chá) de farinha de trigo  (Cuca rápida de nata) 

 1 1/2 xícara (chá) de açúcar 

 1 xícara (chá) rasa de leite 

 1 xícara (chá) de nata ou creme de leite fresco 

 2 ovos 

 1 colher (sopa) de fermento em pó 

 Farofa: 

 1 xícara (chá) de farinha de trigo 

 1 xícara (chá) rasa de açúcar 

 2 colheres (sopa) de margarina sem sal ou manteiga sem sal 

 2 colheres (sopa) rasa de creme de leite  

 1 colher (chá) de canela em pó 

 raspas da casca de um limão 

 15g de açúcar de baunilha 

Comece batendo as claras em neve  

Reserve.  

Em outra vasilha, na batedeira, bata os ovos com a nata e o açúcar até formar um creme homogêneo.  

Adicione a farinha de trigo, intercalando com o leite e bata bem.  

Desligue a batedeira, adicione o fermento, misture bem e, por último, junte as claras em neve Misture 

delicadamente.  

Coloque a massa em uma forma untada.  

Por cima da massa coloque a farofa e asse em forno a 180°C, cerca de 40 minutos, ou até enfiar um palito 

e este saia limpo.  

Farofa:  

Coloque em uma vasilha o açúcar, a farinha de trigo, a canela, as raspas de limão e o açúcar de baunilha.  

Misture com uma colher.  

Em seguida acrescente a manteiga e misture com as pontas dos dedos.  

Adicione 1 colher (sopa) de creme de leite e continue misturando com as pontas dos dedos, formando 

pequenas bolinhas (grumos).  

Se não formar pequenas bolinhas acrescente a outra colher de creme de leite. 
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Bolo Floresta Negra  

Massa: 

6 unidade(s) de clara de ovo em neve 

6 unidade(s) de gema de ovo 

150 ml de água 

1 xícara(s) (chá) de açúcar 

2 xícara(s) (chá) de farinha de trigo 

8 colher(es) (sopa) de chocolate em pó 

1 colher(es) (sopa) de fermento químico em pó 

 

Recheio: 

500 ml de creme de leite fresco 

3 colher(es) (sopa) de açúcar 

quanto baste de essência de baunilha 

quanto baste de chocolate meio amargo ralado(s) 

quanto baste de cereja em conserva 

 

Calda: 

1 xícara(s) (chá) de açúcar 

2 xícara(s) (chá) de água 

quanto baste de marasquino 

 

Massa: 

Bata as gemas com a água até dobrar de volume, acrescente o açúcar e bata por três minutos. Junte 

a farinha, o fermento e o chocolate em pó peneirados e misture bem. Por último acrescente as claras 

em neve  

Coloque em fôrma untada e leve ao forno para assar em fogo alto por mais ou menos trinta 

minutos. 

Recheio: 

Na batedeira coloque o creme de leite, o açúcar e a baunilha. Bata até o ponto de chantilly.  

 

Calda: 

Ferva os ingredientes até a calda ficar amarelada. Retire do fogo, deixe esfriar e acrescente a calda 

de cereja.  

 

Depois de assar o bolo, deixe a massa esfriar e divida, com a ajuda de um barbante, em três partes.  

Coloque uma das partes em uma assadeira com o fundo falso.  

Regue a massa com bastante calda até deixá-la encharcada.  

Espalhe o chantilly com a ajuda de uma espátula sobre a massa. Cubra o creme com as cerejas e 

depois espalhe raspas de chocolate. Cubra com a segunda parte da massa, repita o recheio e cubra 

com a última parte da massa.  

Corte um papelão no formato de um círculo um pouco maior que a assadeira.  

Com a ajuda deste papelão vire o bolo e coloque na bandeja onde pretende servir. Além de ajudar 

no manuseio do bolo, o papelão também absorve o excesso de umidade.  

Com a ajuda de uma faca acerte o recheio até que fique bem liso. Use o restante do chantilly para 

cobrir o bolo.  

Deixe a cobertura lisa e coloque, só na superfície do bolo, raspas de chocolate. Coloque cerejas 

sobre o chocolate e na lateral do bolo. Polvilhe com açúcar de confeiteiro sobre o chocolate e, receba 

os elogios. 
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 Bolo gelado de coco e pêssego  
 

 

Ingredientes 
6 ovos 

1 xícara (chá) de água 

2 xícaras (chá) de açúcar 

2 ½ xícaras (chá) de farinha de trigo 

1 colher (sopa) de fermento em pó 

Doce de coco 

1 lata de leite condensado 

50 g de coco ralado 

1 colher (sopa) de manteiga 

Creme 

600 ml de leite 

3 colheres (sopa) de açúcar 

3 colheres (sopa) de amido de milho 

3 gemas 

1 lata de leite condensado 

200 ml de creme de leite 

Calda 

1 xícara (chá) de leite 

½ xícara (chá) de leite condensado 

Montagem 

1 lata de pêssegos em calda picados 

300 ml de chantilly batido 

Modo de preparo 
Bata as claras em ponto de neve e reserve. Bata as gemas com a água por 10 minutos, acrescente o açúcar e 

bata por mais 5 minutos. Retire da batedeira, acrescente os ingredientes secos peneirados, mexendo 

delicadamente e, por último, as claras mexendo com a mesma delicadeza.Leve para assar em forno a 180°C 

por aproximadamente 45 minutos ou até que esteja assado. 

Doce de coco 

Leve ao fogo todos os ingredientes, mexendo sempre, até desprender do fundo da panela. 

Creme 

Ferva o leite com duas colheres de açúcar. Enquanto ferve o leite, misture o restante do açúcar com o amido e 

as gemas. Coloque o leite sobre esta mistura e leve ao fogo novamente com os demais ingredientes, mexendo 

sempre até engrossar. Deixe esfriar e utilize. 

Calda 

Misture o leite com o leite condensado. 

Montagem 

Monte o bolo em camadas na seguinte ordem: massa, creme com os pêssegos em calda picados, massa, doce de 

coco, massa, creme com os pêssegos, massa e cobertura de chantilly. Todas as camadas de massa devem ser 

regadas com a calda. Decore a gosto. 
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 Bolo Prestígio  

Ingredientes  Bolo: 

3 ovos 

1/2 xícara (chá) de óleo 

1 xícara (chá) de leite 

1 xícara (chá) de açúcar 

1 xícara (chá) de chocolate ou  achocolatado.(O chocolate em pó deixa mais escuro) 

2 xícaras de farinha de trigo 

1 colher (sopa) de fermento 

Coco ralado a gosto 

Calda para molhar: 

1 vidro de leite de coco 

1 vidro de leite 

3 colheres de sopa de açúcar 

Recheio: 

1 lata de leite condensado 

1 colher de sopa de margarina 

1 pacote de 100g de coco ralado 

Cobertura: 

3 colheres de sopa de margarina 

8 colheres de sopa de açúcar 

2 colheres de sopa de achocolatado 

2 xícaras de leite 

 

MODO DE PREPARO 

Bata no liquidificador os ovos, o óleo e o leite, por 3 minutos, ou até que a mistura fique 

esbranquiçada, Reserve 

Em um recipiente misture o açúcar, o trigo, o fermento, o chocolate e o coco ralado a gosto 

Junte à mistura do liquidificador, pouco a pouco, mexa até que a massa fique consistente. 

Unte uma forma e despeje a massa 

Leve ao forno médio, pré-aquecido, por 30 a 40 minutos, ou até que ao enfiar um palito ele 

saia limpo 

Deixe esfriar, corte ao meio e reserve 

Calda: 

Misture tudo e regue o bolo 

Recheio: 

Leve tudo ao fogo até desgrudar do fundo, mas não deixe muito consistente 

Recheie o bolo 

Cubra com a parte de cima, faça uns furos com o garfo e regue com a calda 

Cobertura: 

Leve ao fogo até engrossar.Cubra o bolo. Leve para gelar. 
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Bolo Sanduíche                 
2 pães de forma sem casca 

1 lata (500g) de palmito 

3 colheres (sopa) de azeite 

4 dentes de alho amassados 

1 cebola grande bem picada 

½ xícara (chá) de azeitonas picadas 

5 tomates sem peles e sem sementes 

300 gramas de frango desfiado 

4 xícaras (chá) de água 

2 tabletes de caldo de galinha 

3 colheres (sopa) de farinha de trigo 

1 xícara (chá) de salsa picadinha 

200 ml de creme de leite 

sal a gosto. 

 

Cobertura 

1 kg de batata já cozidas 

1 xícara (chá) requeijão cremoso 

1 colher (café) de noz  moscada 

sal a gosto 

 

Modo de fazer:Cortar os palmitos bem pequenos.Refogar  o alho e a cebola até dourar.Em 

seguida acrescentar os tomates e as azeitonas picadas, deixar refogar mais um 

pouco.Adicionar o palmito e o frango desfiado, misturando bem. Em outra panela, colocar 

a água e o caldo de galinha, dissolver a farinha de trigo em um pouco de água.Acrescentar 

a salsinha e levar ao fogo, sempre mexendo até cozinhar a farinha de trigo.Em seguida 

misturar este creme ao refogado de palmito e frango, acrescentar o creme de leite, 

misturar bem e reservar. 

 

Cobertura 

Depois de cozidas e ainda quentes, passar as batatas na  batedeira.Colocar na batedeira, 

juntar os demais ingredientes e bater quente até formar um creme. 

 

Montagem: 

Em uma forma, forrar com papel alumínio ou filme, montar alternando as camadas de 

pão e creme de palmito com frango.Levar à geladeira por mais ou menos  3 horas, 

desenformar e decorar com a cobertura de purê de batatas. 
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Cookies de coco 

 1/2 xícara de chá de manteiga  -  Cookies de Coco 

 1/2 xícara de chá de açúcar 

 1/2 xícara de açúcar mascavo 

 1 xícara de chá de farinha de trigo 

 1 xícara de chá de aveia 

 100 g de coco ralado 

 2 ovos 

 1 colher de chá de bicarbonato de sódio 

 1/2 colher de chá de baunilha 

  

 Misturar todos os ingredientes e formar uma bola 

 Abrir com copo ou carretilha 

 Cortar os biscoitos com forminhas ou com a própria " boca " do copo 

 Levar ao forno quente em assadeira untada por 12 a 15 minutos 

Pingos de coco 

Rendimento 18 unidades 

Ingredientes 

2 1/2 xícaras (140 g) de coco em flocos 

1/3 de xícara (50 g) de farinha de trigo 

1 pitada de sal 

2/3 de xícara (170 ml) de leite condensado 

1 colher (chá) de essência de baunilha 

Modo de preparo 

1 Numa tigela, misture o coco, a farinha e o sal. Adicione o leite condensado e a baunilha, e 

misture bem (a massa ficará pesada). 

2 Com uma colher de sopa, coloque porções de massa em assadeiras untadas, deixando 3 cm 

entre cada porção. Leve ao forno a 180°C por 15-20 minutos, ou até dourarem. Transfira para 

uma grade para esfriarem por completo. 

                             
            Pingos de coco                                                   Cookies de coco com aveia 
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Bolinhos de arroz 

O arroz é um dos cereais mais consumidos no mundo, além de ser muito nutritivo. 
Para deixá-lo mais gostoso e com um toque especial, uma boa dica é transformar esse 

prato do dia a dia em uma saborosa receita de bolinhos de arroz com frango. 

Experimente e se delicie! 

Ingredientes  

Massa: 
2 xícaras (chá) de arroz cozido 
1 ovo 
1 colher (sopa) de margarina 
2 colheres (sopa) de queijo parmesão ralado 
Sal a gosto. 
Recheio: 
2 xícaras (chá) de peito de frango cozido e desfiado 
2 colheres (sopa) de cebola ralada 
1 colher (chá) de orégano 
1 clara de ovo 
1 xícara (chá) de farinha de rosca p/ empanar 
Modo de preparo 

Massa: 
Em uma tigela, misture bem o arroz, o ovo, a margarina, o queijo parmesão ralado, e o 
sal. 
Recheio: 
Misture o peito de frango desfiado, a cebola ralada, o orégano, e o sal. 
Unte as mãos com um pouco de óleo, faça bolinhas com a massa de arroz e achate-as; 
Recheie com o frango e molde novamente o bolinho; 
Passe as bolinhas na clara do ovo e em seguida na farinha de rosca; 
Frite em óleo bem quente até dourar. 

 
 Dica:  

Você pode variar e usar outros recheios, como: 

Queijo; 

Presunto; 

Espinafre; 

Carne seca; 

Soja 
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Bolo de fubá 
 
Ingredientes 

• 4 xícaras (chá) de leite 

• 3 ovos 

• 2 xícaras (chá) de açúcar 

• 1 e 1/2 xícara (chá) de fubá 

• 1 colher (sopa) de fermento em pó 

• 1 colher (sopa) de margarina 

• 1/2 xícara (chá) de coco ralado 

Modo de Preparo 

No liquidificador, bata bem o leite, os ovos, o açúcar, o fubá, o fermento, a margarina e o coco ralado. 

Despeje a massa em uma fôrma retangular, untada com margarina, e leve ao forno  pré aquecido a 180 

°C, durante 35 minutos ou até dourar. Na hora de servir, salpique com coco ralado. Rende 18 fatias. 

                                                        ********************************************* 

 

BOLO HUNGARO 

 

Ingredientes: 

- 1 sache de fermento biológico ou 50g do fresco (tablete) 

- 2 colheres de sopa de açúcar 

- 4 ovos inteiros 

- ½ xícara de chá de óleo 

- 4 xícaras de chá de farinha de trigo 

- 1 colher de café de sal 

- Leite até dar ponto, aproximadamente 1/2 xícara de chá de leite. 

Cobertura: 

- 1 xícara de chá de óleo 

- 1 xícara de chá de açúcar 

- 1 xícara de chá de canela em pó 

Modo de Preparo: 

Dissolva o fermento com o açúcar (se for o fermento em tablete), ou só misture. 

Acrescente os ingredientes restante, deixando por ultimo o leite. 

Sove bem a massa,retire da massa uma pequena porção, fazendo uma bolinha pequena. 

Coloque essa bolinha em um copo com água, assim que subir, já está no ponto para levar ao 

forno. 

Continuação: 

Faça bolinhas 12 bolinhas do tamanho de uma almondega pequena. 

Passe no óleo, no açúcar e uma parte da bolinha passe canela em pó. 

Coloque em uma forma com buraco no meio, uma ao lado da outra, as 6 primeiras em baixo e as 

restante em cima. 

Leve para assar em forno 180g até dourar. 

Sugestão: 

Recheie as bolinhas com recheio firme desejado. 
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Bombom Famoso - o da Vaquinha  

  

 

Bombom 

 1 lata de leite em pó instantâneo 

 1 lata de leite condensado 

 1 colher (sopa) de glicose de milho 

 2 colheres (sopa) de gordura vegetal hidrogenada 

 1 colher (café) de essência de baunilha 

 1/4 xícara (chá) de leite 

 200g de alimento à base de extrato de malte 

 300g de chocolate hidrogenado (para banhar) 

Leite condensado caseiro 

 1 xícara (chá) de água fervente 

 2 colheres (sopa) de manteiga 

 1 1/2 xícara (chá) de açúcar cristal 

 2 xícaras (chá) de leite em pó 

modo de preparo  

Bombom 

Numa vasilha funda, coloque o leite em pó, o leite condensado e misture bem. Junte a glicose de 

milho e a gordura hidrogenada, levemente aquecida (amolecida). 

Adicione a essência de baunilha, o leite e o alimento a base de extrato de malte peneirado. 

Misture tudo muito bem. Coloque a massa entre dois plásticos e abra com o rolo. Deixe gelar 

por duas horas. Corte em retângulos de 7,5 cm X 3,5 cm e banhe no chocolate hidrogenado. 

Deixe secar na geladeira. 

Leite condensado caseiro 

Coloque os ingredientes pela ordem: água fervente, manteiga, açúcar cristal e leite em  pó. 

Deixe bater por 5 minutos. Retire, deixe esfriar e utilize. 
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CALDA PARA VIDRAR DOCINHOS DE FESTA 

Ingredientes: 

- 2 xícaras de chá de açúcar comum 

- 1 xícara de chá de água 

- 3 colheres de sopa de vinagre branco 

Modo de Preparo: 

Em uma panela misture os ingredientes. 

Leve ao fogo (SEM MEXER), até dar ponto de fio. 

Espete um palito de dente em cada lateral de cada docinho. 

Com a calda ainda quente, banhe os docinhos. 

Forre uma bandeja com papel alumínio, deixe os docinhos endurecerem. 

Retire o palito, coloque em forminhas. 

                                                     ****************** 

 

Cocada  

Ingredientes: 

400 g de coco fresco ralado, grosso 

2 ½ xícaras (chá) de açúcar 

1 ½ xícara (chá) de água 

¼ xícara (chá) de leite condensado 

óleo 

Modo de preparo: 

1 - Coloque a água e o açúcar em uma panela e leve ao fogo alto. Deixe a calda cozinhar 

até o ponto de fio médio. Despeje o coco na panela com a calda e mexa. Acrescente o 

leite condensado e continue mexendo até que comece a desprender do fundo da panela. 

2 - Retire a cocada do fogo e coloque as colheradas sobre uma assadeira grande assada. 

Espere endurecer e retire as cocadas da assadeira com uma espátula. 
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Cupcake Básico 

O cupcake é um mini bolo que vem conquistando o mundo. Delicioso e muito bonitos, esses 

bolinhos contribuem, e muito, para uma bela decoração de uma festa. Sem contar que são muito 

mais práticos, já que, com eles, você não irá precisar fatiar o bolo. 

Acompanhe, a seguir, uma receita básica de cupcake e aprenda a fazer essa delícia. 

 

Cupcake Básico 

Tempo de preparo: 10 minutos 

Tempo de cozimento: 20 minutos 

Tempo total: 30 minutos 

Rendimento: 22 Cupcakes 

 

Ingredientes 

 1 colher (chá) de baunilha  

 1 colher (sopa) de fermento em pó químico  

 1 xícara (chá) de leite  

 2 e ½ xícaras (chá) de farinha de trigo peneirada  

 2 xícaras (chá) de açúcar  

 200 gramas de margarina  

 4 ovos 

Instruções 

1. Bata a margarina na batedeira até que ela adquira uma consistência de creme.  

2. Depois disso, vá acrescentando o açúcar aos poucos com a batedeira ainda ligada.  

3. Pare de bater, acrescente um ovo, bata novamente, repita o processo para adicionar cada um dos 4 

ovos.  

4. Retire a tigela da batedeira e acrescente a farinha peneirada e o leite, sempre aos poucos e 

mexendo sempre.  

5. Por último, coloque o fermento e a baunilha e misture suavemente.  

6. Agora é a hora de colocar as massas na forminha. Caso não tenha a forma própria para cupcake, 

pode usar as de empada mesmo. Coloque as forminhas de papel nas forminhas de alumínio e 

coloque a massa deixando ¼ livre.  

7. Leve ao forno pré-aquecido por 25 minutos ou até estiverem dourados 
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Estrogonofe de frango 

 

Estrogonofe de frango 

Ingredientes 
600 ml de molho requeijão 

600 ml de creme de leite 

150 ml de katchup 

150 g de champignon 

50 g de margarina 

150 ml de molho inglês 

1 kg de peito de frango fatiado para estrogonofe 

30 g de cebola picada 

1 colher de chá rasa de alho em pasta 

100 ml de conhaque para flambar 

 

Modo de preparo 
Em uma panela derreta a margarina e doure a cebola até que fique transparente e acrescente o alho e 

doure levemente. Coloque o frango em tiras e refogue por aproximadamente 5 minutos ou até dourar. 

Flambe o frango com conhaque e acrescente os demais ingredientes com exceção do creme de leite, 

misturando de forma homogênea por aproximadamente 3 (três) minutos. Acrescente o creme de leite e 

aqueça, mas não deixe ferver. 

Filés à Parmegiana de Carne Moída  

 

600g de patinho moído 

1 ovo, 1 dente de alho 

2 colheres (sopa) leite 

4 colheres (sopa) farinha de trigo 

Sal e Pimenta do Reino Branca 

120g de queijo prato fatiado 

1/2 cebola pequena 

Molho:  
200ml de molho de tomate refogado 

1 lata de milho verde 

2 colheres (sopa) de extrato de tomates 

3 colheres (sopa) de cheiro-verde picado 

Sal e Pimenta do Reino Branca 

 

Preparação:  

Misturar a carne, o alho esmagado, a cebola ralada, o sal, o ovo batido com o leite e por último a 

farinha de trigo, até que fique uma massa uniforme. 

Abrir a massa bem fina, em mesa polvilhada com farinha de trigo, e cortar os filés com um 

copo. 

Fritar em gordura quente não deixar corar. Unir os filés com as fatias de queijo cortadas com um 

copo. Colocar em fôrma refratária untada com margarina.  

MOLHO: Misturar todos os ingredientes do molho, inclusive a água do milho e as aparas do 

queijo. Cobrir os bifes com o molho e levar ao forno por 10 minutos. E está pronto !!! 
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Iogurte Artesanal 

 

 

Ingredientes 
2 litros de leite 

160 gramas de açúcar 

20 ml de iogurte natural sem açúcar 

60 gramas de polpa de fruta 

 

 

Modo de preparo 
1° Pasteurizar o leite. Para isso, peneire os 2 litros de leite e coloque em uma panela.  

2° Leve ao fogo, acrescente o açúcar e permaneça mexendo, para que não grude no 

fundo da panela.  

3° Com um termômetro, verifique a temperatura.  

4° Quando ele apontar 90°C, desligue o fogo, coloque a tampa na panela e deixe 

descansando por 3 minutos.Passado o tempo, comece o processo de resfriamento.  

5° Pegue a panela com o leite e o açúcar e coloque dentro de um recipiente com água 

gelada.  

6° Verifique a temperatura novamente e quando ela estiver entre os 42°C e 45°C, retire 

a panela da água e acrescente o iogurte. Misture bem até ficar homogêneo.  

7° Tampe a panela e deixe descansando de 5 a 6 horas, para que o iogurte aja como 

fermento. 

8° Depois, para acrescentar a polpa, certifique-se que a temperatura esteja perto dos 

20°C. Coloque, então, o iogurte em um recipiente plástico e leve à geladeira.  

9° Deixe resfriando por 24 horas e está pronto o iogurte artesanal. 

 

 

 

Rendimento: 2 litros 
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Iogurte de morango 

Rendimento: 15 porções  

Ingredientes  

 2 litro(s) de leite 

 1 lata(s) de leite condensado  

 200 gr de iogurte grego 

 1 caixinha(s) de gelatina sabor morango 

Modo de preparo 

Ferva o leite e deixe amornar. Misture o iogurte e deixe de um dia para o outro até coalhar. Depois 

de coalhado, tire bem o soro e bata no liquidificador com o leite condensado e a gelatina ja fria (esta 

deve ser dissolvida em água fervente). Ponha em taçinhas e coloque na geladeira. Se desejar 

disponha frutas de sua preferência. 

Dicas 

1) Amorne o leite até que se aguente colocar o dedo e segurar por uns 10 segundos.  

2) Coloque para talhar em um lugar seco e morno.  

3) Não pode deixar para descansar em recipiente de alumínio cubra com um pano (dentro do forno é 

o ideal).  

4) Deixe descansar por pelo menos 10 horas.  

5) Dissolva a gelatina na quantidade de água fervente indicada na embalagem.  
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Panetone na máquina de fazer pão 

Rende: 1 panetone de 700 g 

 3/4 xícara (180 ml) de água morna  

 1/4 xícara 55 g) de manteiga  

 2 ovos  

 1 1/2 colheres (chá) de baunilha  

 3 1/4 xícara (445 g) de farinha de trigo especial  

 2 colheres (sopa) de açúcar  

 2 colheres (sopa) de leite em pó  

 1 1/2 colheres (chá) de sal  

 2 colheres (chá) de fermento bilógico seco  

 1/2 xícara (80 g) de frutas cristalizadas  

 

Modo de preparo 

Preparo:5mins  ›  Cozimento: 3horas  ›  Pronto em:3horas5mins   

1. Coloque todos os ingredientes exceto as frutas cristalizadas, na máquina de pão 

na ordem sugerida pelo fabricante. 

2. Escolha o ciclo para pão normal (básico) ou doce e selecione também a cor 

médio. Adicione as frutas aproximadamente 5-10 minutos antes do término de 

descanso da massa, ou quando ouvir o bip (som) da máquina. 
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Batata chips sem óleo  

5 batatas médias descascadas e cortadas em rodelas finas 

1 e ½ colher (sopa) de azeite de oliva 

½ colher (chá) de páprica doce 

sal e pimenta-do-reino a gosto. 

 

Modo de preparo 

 

Em uma vasilha, misture bem a batata com 1 colher (sopa) de azeite, a páprica, o sal e 

a pimenta. Disponha as batatas numa só camada em assadeira untada com o restante 

do azeite. Leve ao forno médio pré-aquecido (180°) por 45 minutos. 

Retire imediatamente e coloque em papel absorvente. 

 

O bacana é que estas batatas são excelente acompanhamento para carne e cremes, 

sem falar, que a garotada adora!!! 

Bom apetite! 

 

Biju 

 

Ingredientes 

6 colheres (sopa) cheias de farinha de mandioca  

3 colheres (sopa) cheias de polvilho azedo  

9 colheres (sopa) de água  

Raspas de casca de limão, laranja ou canela em pó a gosto  

Açúcar cristalizado ou mascavo a gosto  

 

Modo de preparo  

1° Em uma tigela, misture a farinha de mandioca, o polvilho azedo e a água.  

2° No fogão, cubra o fundo da frigideira já quente com 1/3 da farinha preparada 

anteriormente.  

3º Polvilhe açúcar e as raspas de limão, laranja ou a canela, deixe por 1 minuto e meio, 

vire uma metade do biju sobre a outra (como um pastel) e prense com uma espátula.  

4° Repita o processo com a farinha restante.  

5° Está pronto o biju, que depois de frio já pode ser guardado.  

 

Dica: o polvilho azedo e a farinha de mandioca contém propriedades nutritivas 

importantes, como as fibras solúveis e insolúveis, que auxiliam no bom funcionamento 

do intestino e na prevenção de algumas doenças, como o câncer. Não contém glúten, 

portanto são carboidratos importantes na constituição da dieta de pessoas com 

intolerância a este nutriente. 
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