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DUDU OLIVEIRA

BISCOITO 
AMANTEIGADOS 



INGREDIENTES

3 E 1/2 XC DE FARINHA 

200G DE MARGARINA C SAL 

1 OVO 

1 XC DE AÇÚCAR 

1 COLHER DE CHÁ DE ESSÊNCIA 

1 PITADA DE SAL

1/2 COLHER DE CHÁ DE FERMENTO 



MODO DE PREPARO 

 Criatividade 

Misture os secos, após bata o 
açúcar e a margarina até  
misturar bem. Após agreste o 
ovo, a essência bata mais um 
pouco e vá incorporando  a fa-
rinha aos poucos. 

Divida a massa em 2 partes 
embale no plástico filme leve 
a geladeira por 1:30 Ou até  no 
máximo 2 dias. Para abrir use 
um papel manteiga com um 
pouco de farinha para polvi-
lhar.Você pode saborizar a 
massa com essências diferen-
tes, especiarias.   

Use a

Onde tem Dudu Oliveira 
tem felicidadeeeeeeeeeeeee 



NAIARA SILVEIRA

BOLO COOKIE



INGREDIENTES
125 GR DE MARGARINA OU MANTEIGA

(TEMPERATURA AMBIENTE)

1 OVO

200GR DE FARINHA DE TRIGO

75 GR DE AÇÚCAR

80 GR D AÇÚCAR MASCAVO

10 GR DE FERMENTO EM PÓ

200 GR DE GOTAS DE CHOCOLATE 
FORNEÁVEIS

10 GR DE ESSÊNCIA DE BAUNILHA 
OU CHOCOLATE



MODO DE PREPARO 
Misture a manteiga, o açúcar, o 
açúcar mascavo logo após o ovo e 
misture bem.
Adicione a farinha de trigo e o fer-
mento, misture até formar uma 
mistura bem homogênea.
Leve ao forno pré-aquecido a 200 
°C por, aproximadamente 15 min.

Retire do forno.
Para desenformar aguarde esfriar 
totalmente, passe a faca pelas late-
rais para soltar mais fácil.
Decore com a cobertura de sua 
preferência.



CARLA ALMEIDA

SUGAR SHEET



INGREDIENTES

30 G GLUCOSE 

1 COLHER DE CHÁ CMC

100 G DE AÇÚCAR GRANULADO 
DOÇUCAR DA UNIÃO

MODO DE PREPARO 
MISTURE EM UMA VASILHA O 
AÇÚCAR COM O CMC
ADICIONE O CORANTE MISTURE MAIS 
UM POUCO.
POR FIM ADICIONE A GLUCOSE E 
MISTURE ATÉ INCORPORAR TODO O 
AÇÚCAR



Retire do forno.
Para desenformar aguarde esfriar 
totalmente, passe a faca pelas late-
rais para soltar mais fácil.
Decore com a cobertura de sua 
preferência.

FERNANDO DE OLIVEIRA

PÃO SEM SOVA



INGREDIENTES
FARINHA DE TRIGO — 500G

ÓLEO — 100G

ÁGUA — 375G

SAL — 5G

OVO — 1 UNIDADE

FERMENTO BIOLÓGICO FRESCO — 30G

GOTAS DE CHOCOLATE — 150G 
(OPCIONAL)



MODO DE PREPARO 

1 — Coloque no liquidificador todos os ingredien-
tes, exceto a farinha de trigo e as gotas e deixe 
bater até homogeneizar.

2 — Despeje a mistura em uma tigela já com a fa-
rinha de trigo e misture com um batedor até ho-
mogeneizar. Por último misture as gotas.

3 — Divida a massa em duas formas 22X10cm, un-
tadas com óleo e leve para crescer em armário fe-
chado até quase chegar na altura da borda. Após a 
fermentação, leve para assar com as seguintes 
temperaturas: Forno tipo turbo a 140ºC. Forno tipo 
lastro a 180ºC, por um tempo aproximado de 25 
minutos aproximadamente.

Rendimento: 2 pães



Lene Lisot 

CHOCOLATE 
NOBRE SEM TÊMPERA



CHOCOLATE NOBRE SEM TÊMPERA

Base para 1/2 kg.

Levar ao microondas por 1 min, desligar e mexer. Levar 

novamente por mais 30 seg, desligar e mexer                  

novamente. Depois desse tempo averiguar a                     

temperatura com termômetro, pois essa temperatura 

não pode ultrapassar 34 graus. Sugiro que depois 

desse tempo descrito acima, passamos a colocar o 

chocolate no micro por 20 seg, mexer, medir a                   

temperatura e assim vai diminuindo o tempo de mi-

croondas até chegar de 32°c a no máximo 34 °c. Esse 

é ponto de temperatura para realizar um trabalho        

brilhoso e de perfeita               cristalização para soltura 

das forminhas.



Base para 1/2 kg.

Levar ao microondas por 1 min, desligar e mexer. Levar 

novamente por mais 30 seg, desligar e mexer                  

novamente. Depois desse tempo averiguar a                     

temperatura com termômetro, pois essa temperatura 

não pode ultrapassar 34 graus. Sugiro que depois 

desse tempo descrito acima, passamos a colocar o 

chocolate no micro por 20 seg, mexer, medir a                   

temperatura e assim vai diminuindo o tempo de mi-

croondas até chegar de 32°c a no máximo 34 °c. Esse 

é ponto de temperatura para realizar um trabalho        

brilhoso e de perfeita               cristalização para soltura 

das forminhas.

PREENCHIMENTO DAS FORMINHAS

 A temperatura da sua geladeira deve estar a 10 a 12 

graus no máximo. Levar as forminhas já                             

preenchidas com o chocolate por 8 a 10 min, ou até 

que o fundo da mesma esteja opaco. Se o fundo 

ficou opaco e vc não retirar imediatamente da gela-

deira, vai ocorrer o chamado SUGAR BLOOM: O 

sugar bloom, geralmente é causado pela umidade 

ou brusca variação térmica no ambiente que faz o    

chocolate suar. A umidade faz com que o açúcar no       

chocolate dissolva. Quando essa umidade evapora, 

os cristais de açúcar permanecem na superfície, re-

sultando num visual áspero, textura granulosa além 

de poder ficar pegajosa e manchada.



POLIMENTO DAS FORMINHAS

 Pegar uma bolinha de  algodão seco e fazer movi-

mentos circulares na cavidade das formas. Isso pro-

longa o tempo de vida das suas formas, permane-

cendo com o mesmo brilho, assim teremos choco-

lates mais brilhosos.

Lembrando que não basta polir, temos que ter um 

derretimento de chocolate na temperatura correta.

400 gr de açucar refinado.

100 gr de água

250 gr de creme de leite de caixinha.

80 gr de cobertura de chocolate branco.

60 gr de chocolate Nobre branco.

70 gr de manteiga sem sal. Eu uso Itambé.

10 gr de Flor de sal ou sal Rosa.

Caramelo Salgado



Base para 1/2 kg.

Levar ao microondas por 1 min, desligar e mexer. Levar 

novamente por mais 30 seg, desligar e mexer                  

novamente. Depois desse tempo averiguar a                     

temperatura com termômetro, pois essa temperatura 

não pode ultrapassar 34 graus. Sugiro que depois 

desse tempo descrito acima, passamos a colocar o 

chocolate no micro por 20 seg, mexer, medir a                   

temperatura e assim vai diminuindo o tempo de mi-

croondas até chegar de 32°c a no máximo 34 °c. Esse 

é ponto de temperatura para realizar um trabalho        

brilhoso e de perfeita               cristalização para soltura 

das forminhas.

PREPARO

Em uma panela leve o açúcar e regue a água em 

cima. Ligar o fogo alto e não mexer até caramelizar  

( cor de guaraná ).

Desligar o fogo e acrescentar a manteiga cortada 

em cubos e em ponto de pomada, sempre mistu-

rando com fouet. Em seguida acrescente o creme 

de leite, sempre mechendo. Acrescente os dois Cho-

colates mechendo bem até dissolver. Por último o 

sal. Caso seu chocolate não tenha derretido por 

completo, ligar o fogo baixo e mexer até dissolver 

por completo.

Dicas pra recheio de bolo e brigadeiro de cara-

melo de bolear.

Acrescentar esse caramelo junto a 1 lata de leite 

condensado e uma caixinha de creme de leite. 

Levar ao fogo até o ponto de recheio, ou até o ponto 

de brigadeiro.



Base para 1/2 kg.

Levar ao microondas por 1 min, desligar e mexer. Levar 

novamente por mais 30 seg, desligar e mexer                  

novamente. Depois desse tempo averiguar a                     

temperatura com termômetro, pois essa temperatura 

não pode ultrapassar 34 graus. Sugiro que depois 

desse tempo descrito acima, passamos a colocar o 

chocolate no micro por 20 seg, mexer, medir a                   

temperatura e assim vai diminuindo o tempo de mi-

croondas até chegar de 32°c a no máximo 34 °c. Esse 

é ponto de temperatura para realizar um trabalho        

brilhoso e de perfeita               cristalização para soltura 

das forminhas.

RECUPERAR CHOCOLATE DESIDRATADO.

Derreter o chocolate no microondas ou banho 

maria ater a temperatura de 45°c.

Derreter o mycryo ou cacau em barra por 45°c ou 

seja na mesma temperatura do chocolate. Misturar 

os dois até agradar essa manteiga de cacau ao     

chocolate. 

OBSERVAÇÃO: a situação de desidratação de cada 

chocolate varia. Por isso não tem quantidade certa 

para hidratar.

Sugiro que para cada 100 gramas de chocolate você 

comece com 10 gramas de manteiga de cacau. 

Faca o teste; pegando o chocolate com a espátula 

debaixo ora cima, se essa queda estiver bem líquida 

seu chocolate está no ponto certo.



RODRIGO PRANDINI 

BISCOITO 
DOS NAMORADOS



Em uma panela leve o açúcar e regue a água em 

cima. Ligar o fogo alto e não mexer até caramelizar  

( cor de guaraná ).

Desligar o fogo e acrescentar a manteiga cortada 

em cubos e em ponto de pomada, sempre mistu-

rando com fouet. Em seguida acrescente o creme 

de leite, sempre mechendo. Acrescente os dois Cho-

colates mechendo bem até dissolver. Por último o 

sal. Caso seu chocolate não tenha derretido por 

completo, ligar o fogo baixo e mexer até dissolver 

por completo.

Dicas pra recheio de bolo e brigadeiro de cara-

melo de bolear.

Acrescentar esse caramelo junto a 1 lata de leite 

condensado e uma caixinha de creme de leite. 

Levar ao fogo até o ponto de recheio, ou até o ponto 

de brigadeiro.

INGREDIENTES
½ xícara (chá) de manteiga sem sal em ponto pomada (120gr)

2/3 xícara (chá) de açúcar refinado (130gr)

1 ovo médio (55gr)

½ colher (sopa) de essência de sua preferência (10ml), ou 1 colher 

(sopa) de pasta concentrada de baunilha (20gr), ou raspas de  

cítricos (laranja ou limão)

3 xícaras (chá) de farinha de trigo sem fermento (370gr)

1 colher (café) de bicarbonato de sódio (1,5gr)

½ colher (café) de sal (0,7gr)

Dica: para obter uma massa de biscoito de chocolate acrescente 

à farinha de trigo 2 colheres (sopa) de chocolate em pó 50% 

cacau (20gr).

A manteiga pode ser substituída por margarina sem sal uso 

culinário (80% de lipídeos) 



Derreter o chocolate no microondas ou banho 

maria ater a temperatura de 45°c.

Derreter o mycryo ou cacau em barra por 45°c ou 

seja na mesma temperatura do chocolate. Misturar 

os dois até agradar essa manteiga de cacau ao     

chocolate. 

OBSERVAÇÃO: a situação de desidratação de cada 

chocolate varia. Por isso não tem quantidade certa 

para hidratar.

Sugiro que para cada 100 gramas de chocolate você 

comece com 10 gramas de manteiga de cacau. 

Faca o teste; pegando o chocolate com a espátula 

debaixo ora cima, se essa queda estiver bem líquida 

seu chocolate está no ponto certo.

MODO DE PREPARO 

Na batedeira, com o batedor raquete, bata a manteiga com o 

açúcar até que se misturem  de forma homogênea, acrescente o 

ovo e bata até que esteja bem agregado, junte a essência ou 

raspas de cítricos, a farinha, o sal e o bicarbonato peneirados, 

bata somente o suficiente para homogeneizar. Com o auxílio de 

um rolo, abra a massa entre dois plásticos com espessura apro-

ximada de 6mm, corte os biscoitos nos formatos desejados, dis-

ponha em assadeira forrada com papel manteiga, folha de 

Teflon ou tapete de silicone e asse em forno pré-aquecido 180°C 

por 12 minutos aproximadamente.

Retire os biscoitos do forno e deixe resfriar sobre uma grade, 

desta forma a circulação de ar por toda superfície dos biscoitos 

garante a não condensação do vapor e aumenta a validade dos 

seus biscoitos.

Dica: antes de levar os biscoitos ao forno deixe-os descansar por 

1hora em geladeira ou 30 minutos no freezer, assando os biscoi-

tos gelados ou congelados garantimos que os mesmos não 

percam o formato.



PASTA DE LEITE EM PÓ

INGREDIENTES

MODO DE PREPARO

1 xícara (chá) de leite em pó integral (110 gr)
1 xícara (chá) de açúcar de confeiteiro (150 gr)
Leite condensado q.s.

Em um recipiente junte o leite em pó e o açúcar de     
confeiteiro, vá acrescentando aos poucos o leite           
condensado até obter uma massa homogênea que não 
grude na mão.


