
Receita: Biscoitos amanteigados de Natal cobertos com chocolate. 

 
 

2 ovos médio 50 gramas cada 

400 gramas de farinha de trigo 

160 gramas açúcar refinado 

30 gramas 

200 gramas de manteiga sem sal (precisa ser manteiga por conta da textura e sabor) 

6 gramas de essência de baunilha 

Todos os ingredientes em temperatura ambiente. 

 

Preparo: No bol da batedeira com o batedor raquete ( pode ser feito com a batedeira 

simples) coloque a manteiga e o açúcar bata bem ate ficar um creme esbranquiçado, 

acrescente os ovos,bata mais um pouco, misture o amido a essência e por último a 

farinha de trigo bata mais um pouco para desgrudar da batedeira, retire coloque a massa 

sobre o plástico e vá misturando com as mãos até formar uma bola lisa, enrole no 

plástico filme leve para a geladeira por 30 minutos. Depois coloque um plástico na mesa 

e coloque a massa no centro cubra com outro plástico e com um rolo abra a massa, ela 

precisa ficar com 5 milímetros de espessura para não quebrar. Nesse momento use os 

cortadores com o formato que quiser, coloque em uma forma uma folha de papel 

manteiga ou um tapete de silicone. Sobre essa assadeira coloque os biscoitos e leve ao 

forno já aquecido a 180 graus por 15 minutos, mas fique de olho no seu forno para não 

deixar queimar, pode haver uma variação de forno para forno. 

Depois de assado deixe esfriar por 30 minutos antes de começar a decorar. 

 

Para decorar vamos precisar: 

500 gramas de chocolate fracionado(cobertura sabor chocolate) usei o branco. 

 Derreta em um pote a quantidade de 500 gramas de 30 em 30 segundos e vá mexendo 

até ficar homogêneo coloque por muito tempo para não aquecer demais, se o chocolate 

queimar não serve para uso,depois de pronto distribua nos potinhos para poder colorir, 

em cada potinho coloque o corante (Lipossolúvel) próprio para chocolate, usamos na 

receita o amarelo, vermelho, verde, preto, branco (para deixar ele branquinho usamos o 

pó dióxido de titânio, coloque aos poucos até perceber que ficou branco) vá mexendo 

até chegar no tom desejado. 

 

Coloquei cada chocolate colorido dentro de um saquinho transparente. Para facilitar o 

manuseio, depois pegue os biscoitos já frios e contorne a borda de todos, volte no 

primeiro e preencha a parte interna de cada biscoitos e decore como preferir. 

 

Confeitos de açúcar para confeitar. 

 

 

Obrigada por participar. Qualquer dúvida estou a disposição.  

 
 

 


