


Chocolito. Quando tudo começou...

https://www.youtube.com/watch?v=VTP2PShc7bs



Modo de preparo
1 • Coloque o leite condensado na panela e leve ao fogo em temperatura 
baixa, para não correr o risco de queimar o brigadeiro. Acrescente uma 
colher de sopa de manteiga, sem sal, e 3 colheres de sopa de achocolata-
do. Misture tudo.

2 • Para saber se o brigadeiro está pronto, preste atenção quando ele co-
meça a soltar do fundo da panela. Depois é só colocar em uma tigela para 
esfriar.

Montagem 
Passe o brigadeiro em um biscoito maisena e coloque outro biscoito mai-
sena por cima, como se fosse um sanduíche. Tire o excesso do brigadeiro 
em volta com a ajuda de uma colher e depois “afunde” o palito de picolé 
no brigadeiro, no centro do seu chocolito. 

Por último, mergulhe o chocolito no chocolate cobertura, tire o excesso 
do chocolate e, com o chocolate ainda molhado, coloque o granulado. 
Prontinho!

Ingredientes:
• 1 lata de leite condensado

• 1 pacote de biscoito maisena redondo

•  Achocolatado

• Manteiga

• Chocolate cobertura que seca mais rápi-

do (não serve qualquer chocolate, tem que 

ser específico para confeitaria)

Granulado da sua preferência



Cookie Americano
por Caio Damian

https://www.youtube.com/watch?v=iTYHtvwVQAY



1 • Coloque na batedeira o açúcar mascavo, açúcar refinado e manteiga. 
Será preciso parar a batedeira algumas vezes para juntar a massa e voltar 
a bater.
2 • Quebre o ovo jumbo em uma tigela separada, junte a pasta de baunilha 
com metade do ovo batido e depois junte essa parte com o que está na 
batedeira para fazer a emulsão na massa.
3 •  Após fazer isso, coloque a outra metade do ovo na massa e misture 
novamente na batedeira para a emulsão. A massa ficará cremosa.
4 • Em seguida, junte os ingrediente sólidos. Com o auxílio de uma espátu-
la, misture o fermento, a farinha, o sal e as gotas de chocolate. 
5 • Descanse a massa, mas para isso, deixe-a bem espalhada no saco plás-
tico.

Importante: é melhor que a massa descanse de um dia para o outro, mas 
se não for possível, deixe no processo por 2 horas.

6 • Após a massa descansar, faça bolinhas de aproximadamente 20g. Co-
loque com bastante espaçamento na forma que vai para o forno e o aque-
ça a 180 graus. Feito isso, retire do forno e coloque os M&Ms em cima 
dos cookies. 
7 • Com o auxílio de uma espátula, retire os cookies da forma e coloque-os 
em uma grade ou qualquer superfície que o deixe secar por baixo para 
que não haja umidade nele. A borda ficará crocante e o centro mácio.

Assim que é feito o famoso cookie americano!  
 

Modo de preparo

• 100g de manteiga em pomada
• 87g de açúcar
• 87g de açúcar mascavo (o mais grosso   
possível para dar pontos de caramelo no seu 
cookie quando for assar)
• 1 ovo jumbo (com mais ou menos 72g, se              
for com casca, ou 60g se for sem casca)
• 3g de pasta saborizante de baunilha
• 185g de farinha de trigo com 9 ou 10%       
de glúten
• 6g fermento químico
• 100g de gotas de chocolate
• 100g de M&Ms
• 1g de sal

Ingredientes: Obrigada, Caio!



Bombom de brigadeiro 
com recheio de frutas.

https://www.youtube.com/watch?v=TguNyoBNFa4



Modo de preparo

• 1 lata de leite condensado 
• 1 gema de ovo
• 1 colher de sopa de manteiga sem sal
• Chocolate cobertura (fracionado)
• Morango e uva

      Docinhos,
              Vamos empreender !

Ingredientes:

1 • Coloque o leite condensado na panela, adicione a gema de ovo e a colher 
de sopa de manteiga sem sal. Misture em potência baixa até descolar do 
fundo da panela, depois tire da panela e coloque em uma tigela. 

2 • Espere o brigadeiro ficar em temperatura ambiente! Após isso, unte as 
mãos ou as luvas com manteiga para não grudar o brigadeiro na mão. 

3 • Faça uma bolinha com o brigadeiro, amasse na palma da mão e coloque 
o morango ou a uva no centro e envolva o brigadeiro na fruta. Depois de 
enrolar cada fruta no brigadeiro, deixe os brigadeiros gelando no freezer, já 
que com o brigadeiro gelado, o chocolate cobertura secará mais rápido.

Montagem

Com a ajuda de um garfo para bombom com 3 pontas, banhe o brigadeiro 
no chocolate cobertura fracionado. Tire o excesso do chocolate, apoie o 
garfo em cima de um tapete de silicone, pressione o garfo para baixo e puxe 
cuidadosamente para deixar o brigadeiro secar no tapete de silicone. 

Pode enfeitar como quiser, seja com granulado, frutas ou até mesmo uma 
cobertura no topo. 



Naked Cake
por Lu Morgado

https://www.youtube.com/watch?v=KvYQNvD-oUA



Modo de preparo

                    MASSA

• 1/2 xícara de margarina

• 3 ovos

• 1 e 1/2 xícaras de açúcar

• 1 colher de sopa de fermento

• 2 xícaras de farinha de trigo (peneirada)

• 150ml de leite

• 1 colher de chá de extrato de baunilha

               DOCE DE LEITE

• 1 lata de leite condensado

• ½ caixa de creme de leite

Ingredientes:

1 • Coloque o açúcar e os ovos na batedeira. Enquanto estiver batendo, co-
loque o leite e a margarina para ferver. Após ferver, acrescente uma colher 
de chá de extrato de baunilha e depois misture com o açúcar e os ovos. 

2 • Em seguida, acrescente a quantidade que desejar de canela na farinha e 
misture. Aos poucos, vá adicionando e mexendo com os outros ingredien-
tes, para não formar grumos. Por último acrescente uma colher de sopa de 
fermento. 

3 • Pré-aqueça o forno em temperatura alta, unte a forma com desmoldan-
te e coloque a massa para assar a 180 graus.  

4 • Para fazer o doce de leite, cozinhe uma lata de leite condensado na pa-
nela de pressão, em fogo alto. Quando a panela começar a “chiar”, abaixe 
o fogo e deixe lá por 35 minutos. Depois disso, desligue o fogo e espere a 
lata esfriar para poder retirar. 

5 • Depois de fria, misture com � caixa de creme de leite e mexa no fogo 
como se fosse um brigadeiro. Deixe chegar quase no ponto, quando você 
pega com a colher e deixar cair em blocos e, se seu doce de leite fizer isso, 
então está tudo certo! 

Montagem
É importante que o bolo e o recheio estejam em temperatura ambiente, 
para a montagem. O ideal é fazer o recheio 1 dia antes ou, pelo menos, por 
8 horas para deixar ele descansando.  

Recheio e massa prontos, agora é só montar da forma que desejar! 

Obrigada, Lu Morgado!



Massa do biscoito
Homem de Ferro

https://www.youtube.com/watch?v=1IL1c257skw



Modo de preparo

• 1 tablete de manteiga sem sal em tempe-

ratura ambiente (200g)

• 1 xícara de chá de açúcar refinado União 

(160g)

• 1 ovo (60g)

• 1 colher de chá de essência de baunilha 

(5ml)

• 4 xícaras de chá de farinha de trigo 

(440g)

• 3 colheres de café de fermento em pó   

(6g)

• 1/2 colher de chá de sal (2.5g)

Ingredientes:

1 • Em uma batedeira, bata a manteiga com o açúcar refinado até ficar 
cremoso. Junte o ovo e a essência  de baunilha e bata até homoge-
neizar. Manualmente, acrescente a farinha de trigo peneirada com o 
fermento em pó e o sal. Embrulhe em plástico filme e leve à geladeira 
por 1 hora.

2 • Abra a massa entre 2 pedaços de plásticos até atingir 0,5 cm de 
espessura e modele os biscoitos da forma que preferir.



Ganache branco
por Lu Feitoza

https://www.youtube.com/watch?v=wGV0--LlEQE



Modo de preparo

• 1kg de chocolate branco em gotas 

para 100ml de água

Docinhos, o ganache branco é a 
base perfeita para lindos bolos 
de casamento!

Ingredientes:

1 • Diferentemente do ganache feito com creme de leite, é importante 
acrescentar água no chocolate logo no processo inicial do derretimento.

2 • Levar ao microondas, com cuidado, de 20 em 20 segundos, observan-
do a temperatura para não queimar o chocolate. Durante o derretimento, 
mexa bem o chocolate para não queimar.

Prontinho! Agora é só blindar o bolo com seu ganache branco. 

Obrigada, Lu Feitoza!



Brownie low carb
por Silvana Costa

https://www.youtube.com/watch?v=6K8HzrAjwlg



Modo de preparo

• 150g de manteiga sem sal (Quem for intolerante à 

lactose, pode usar óleo de coco ou manteiga ghee)

• 2 colheres de sopa de cacau em pó 100%

• 150g de chocolate zero açúcar meio amargo

• 100g de chocolate meio amargo (Também dá para 

fazer com chocolate zero lactose)

• 2 ovos (Tamanho médio, que pese em média 50g 

cada)

• 1 colher de chá de pasta saborizante de baunilha 

(Pode ser extrato ou fava de baunilha)

• 1/2 xícara de chá de adoçante que pode ser levado ao 

fogo e forno (Atenção: não use adoçante de sachê, nem 

líquido pois não foram feitos para culinária. Também 

pode usar açúcar orgânico, demerara ou mascavo)

• 1/2 xícara de chá de farinha de amêndoa (Pode subs-

tituir por castanha, que deve ser triturada no liquidi-

ficador)

• 50g de nozes picadas

Ingredientes:

1 • Junte a manteiga, o cacau em pó e o chocolate zero açúcar meio amar-
go. Derreta a mistura no microondas por 1 minuto, se não derreter acres-
cente mais 30 segundos. Outra opção é derreter em banho-maria.

2 • Mexa bastante com o batedor fue para dissolver todo o cacau. Adicio-
ne 2 ovos e misture. Em seguida acrescente pasta saborizante de bauni-
lha, o adoçante, a farinha de amêndoa, as nozes, o chocolate meio amargo 
(picado) e misture cada uma. 

3 • Unte a assadeira com desmoldante ou óleo de coco e coloque a massa 
do brownie na forma.

Importante: não se usa forno pré-aquecido para bolos diet.

4 • Coloque para assar. Se for no forno elétrico, entre 160 e 170 graus, mas 
se for no forno a gás, a 180 graus. O tempo tem que ser em torno de 25 
minutos. 

Depois é só tirar do forno, esperar esfriar e o brownie low carb estará 
pronto! 

Obrigada, Silvana!



Nhá Benta
por Caio Damian

https://www.youtube.com/watch?v=bb9wkfpnr7g



Modo de preparo

                MERENGUE

• 12g de gelatina incolor

• 60ml de água para hidratação da 

gelatina

                   CALDA

• 4g de pasta de baunilha

• 200g de doçúcar

• 10g de glucose 

               MONTAGEM

• Placas de wafer 

• 300g de cobertura de Chocolate

Ingredientes:

1)Coloque a água na batedeira e polvilhe a gelatina sobre a água. Deixe a 
gelatina hidratando por pelo menos 5 minutos, ou seja, deixe-a descansar. 
Enquanto isso, faça a calda! 

2)Adicione água, doçúcar e glucose na panela e misture antes de levar ao 
fogo, para ajudar a glucose a dissolver melhor na água. Depois coloque no 
fogo médio e aqueça a calda até atingir entre 115 e 117 graus. Use um ter-
mômetro digital para auxiliar.

Importante: Essa mesma receita a 102 graus, funciona para caldas de bolo 
também.

3)Deixe um pincel e uma porção de água por perto. A ideia é passar a água 
nas bordas, com o pincel, para ajudar na dissolução do açúcar na lateral 
e evitar, tanto a caramelização na borda da panela, quanto a alteração da 
cor da calda.

4)Assim que a calda estiver pronta, misture com a gelatina na batedeira (o 
que ajuda também a derreter a gelatina). Acrescente a pasta de baunilha 
e bata por aproximadamente 10 minutos, ou até o merengue alcançar 30 
graus.

5)Pique o chocolate cobertura para ir ao microondas por 30 segundos, 
mexa e coloque mais 30 segundos até que ele encontre o ponto de solu-
bilidade adequado para que seja possível fazer o banho de chocolate do 
merengue.

6)Corte as placas de wafer redondas para fazer a base da nhá benta. Após 
isso, banhe os discos de wafer no chocolate e deixe secar.

7)Coloque o merengue em uma manga de confeitar e molde a nhá benta. 
Finalize dando um banho de chocolate, assim a nhá benta ganhará forma. 
Leve à geladeira por cerca de 2 minutos e a deliciosa combinação do mar-
shmallow com o tradicional chocolate ao leite, estará pronta!

Obrigada, Caio!



Bolo de Cenoura

https://www.youtube.com/watch?v=TguNyoBNFa4



Modo de preparo

• 250ml de óleo

• 1 colher de sopa de fermento (prefira  

o que só reaja em contato com o calor)

• 3 ovos

• 400g de açúcar

• 450g de farinha

• 600g de cenoura picada e descascada

1 • Coloque o óleo, os ovos e a cenoura picada no liquidificador. Depois de 
bater, misture os ingredientes secos em uma vasilha separada, a farinha e 
o açúcar.

2 • Após misturar os ingredientes secos, una a eles o que foi batido no li-
quidificador e misture.

3 • Adicione o fermento por último e misture novamente, com um batedor 
fue, para finalizar sua massa! 

4 • Unte sua forma com desmoldante, mas preste atenção para que ele 
preencha toda a forma, assim o bolo não vai grudar. Em seguida, coloque 
sua massa na forma e leve ao forno para assar. 

5 • Asse no forno a 180 graus, por aproximadamente 30 minutos.

Agora é só colocar a cobertura que quiser, seja ganache ou brigadeiro. 
Aproveite e veja as receitas das páginas anteriores para fazer a cobertura 

do seu bolo de cenoura. 

Ingredientes:

Ótimo para venda, docinhos.

         Dá para ter um bom lucro!



Ganache de 
chocolate preto

https://www.youtube.com/watch?v=1MP67hEdEcU



Modo de preparo

• 500g de chocolate cobertura meio 

amargo em gotas

• 100g de creme de leite

No microondas, derreta o ganache de 30 em 30 segundos. Depois de der-
reter o chocolate, adicione creme de leite e misture bem. Agora é só blin-
dar o bolo com seu ganache!

Observações importantes:
• Use sempre o creme de leite de caixa, o de lata tem soro e pode talhar 
seu ganache. 
• Não serve chocolate que não seja cobertura.
• Dê preferência ao chocolate em gotas para não correr o risco de queimar.
• Preste atenção na proporção do creme de leite em relação ao chocolate. Por 
exemplo, se for usar 1kg de chocolate, tem que ser 200g de creme de leite.

Ingredientes:

Ganache preto.
    O vídeo mais curtido do canal.
                      Obrigada, docinhos!



Obrigado por tudo,
 meus docinhos!


