
 

 

Biscoitos Amanteigados  

 
Ingredientes: 

 250g de manteiga em temperatura ambiente. 

 180g de açúcar refinado 

 1 ovo grande 

 5ml de essência de baunilha (pode substituir, essências de nozes, amêndoas, limão) 

 500g de farinha de trigo peneirada  

 1pitada de sal 

 

Modo de Preparo: 

  

 Colocar no Biel da batedeira a manteiga e o açúcar. Bater até obter um creme homogêneo, 

 Baixar a velocidade, agregar o ovo e a essência de baunilha, 

 Continuar batendo até incorporar os ingredientes por completo, 

 Peneirar a farinha de trigo e o sal, agregar ao creme ,misturando sem bater em excesso. 

 Esticar a massa entre dois papéis manteiga até a espessura recomendada. 

 Colocar no congelador por 20 min ou no freezer por 15 min e ou na geladeira por 30 min . 

 Após esse tempo, cortar os biscoitos e levá-los para resfriar novamente 10 min no freezer 

ou 15 min na geladeira. Neste  momento pré aqueça seu forno a  180 graus. 

 

 Levar  ao forno l, de 10 a 20 minutos, dependendo do tamanho do biscoito. 

 

 Deixar esfriar sobre grade por pelo menos 24h antes de decorar. 

 

Rendimento aproximadamente:  

700 g de massa  

2 casinhas 

 

 Conservação da massa crua  

 3 dias na geladeira bem embalada em saco plástico. 

 3 meses no freezer embalada em saco plástico e plástico filme. 

 

 

 Biscoito assado sem decoração:  

 1 mês na geladeira em pote plástico com camada de papel manteiga entre eles. 



 

 

 

 

 3 meses no freezer em pote plástico com camada de papel manteiga entre eles e  plástico 

filme envolvendo todo pote no freezer Após o descongelamento deixar em temperatura 

ambiente por 7 horas  antes de decorar. 

 

🍓Lembrando que devemos descongelar  qualquer alimento na parte debaixo da geladeira.  

 

 

 

Decoração:  

 Glacê real batido em ponto firme. 

 Corantes em gel vermelho Natal  e Verde. 

 Bicos pitanga 13, 18 ou pode ser sem bico caso prefira  

 Bico folha 349.  

 

 

 

Com carinho 

Barbara Garcia 

@babigarciacake 

 

 

 

 

 

 

  


