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ATELIÊ BRIGADEIROS DA JUJUBA

BRIGADEIROS DE
PANETONE



BRIGADEIRO É...
Doce que remete à infância, comemoração, mesa enfeitada,

 o momento de cortar o bolo e ir correndo para a parte mais esperada

da festa: a de se deliciar com cada um  daqueles docinhos que ficamos

paquerando desde a hora da chegada!

PANETONE É...
Pão doce delicioso presente em uma das datas mais especiais do ano. Doce

 que traduz ternura e afeto e que se manifesta em momentos felizes que

dividimos com os amigos e familiares. A aparência, as cores, o aroma e o

sabor... Quem é que resiste a essa delícia que agrada aos sentidos e até

ao espírito?

A Brigadeiros da Jujuba, para adoçar ainda mais o seu Natal, trouxe para

você ter sempre à mão, uma receita prática, saborosa e muito lucrativa, com

um docinho de dar água na boca! Então, prepare-se para a festa!



Em uma panela, junte todos os

ingredientes, exceto o açúcar. 

Misture bem e leve ao fogo baixo,

mexendo sempre até que a massa se

desprenda do fundo da panela

(cerca de 15 minutos). Coloque a

massa em um prato, cubra com filme

plástico e deixe esfriar em

temperatura ambiente. Unte as mãos

com manteiga e faça bolinhas  de

aproximadamente 15g.

Passe no açúcar e decore com frutas

cristalizadas ou uvas passas e

coloque-os nas forminhas.

BRIGADEIROS DE PANETONE
INGREDIENTES:

395 g de leite condensado

200 g de creme de leite

25 g de uvas passas

25 g de frutas cristalizadas

10 g de glucose de milho

10 g de manteiga sem sal

5 ml de essência de panetone

Açúcar refinado para decorar

MODO DE PREPARO:

Rendimento: 22 brigadeiros

Preço sugerido para venda: R$ 3



SUPER DICAS!

Se desejar, congele os docinhos já prontos, embalados e etiquetados, em freezer

ou duplex por até 3 meses. Para descongelar, deixe-os por cerca de 1 hora em

temperatura ambiente. Não abra a embalagem durante este período para evitar

que os docinhos suem e molhem as forminhas.

Use caixinhas para servir seu doce em forma de presente. Isso pode ser bastante

lucrativo!

Evite colocar os doces na geladeira. Deixe-os armazenados em embalagens

fechadas em temperatura ambiente por 3 dias (no máximo).

Se preferir, recheie seu brigadeiro com pedadinhos de panetone já pronto. Fica

maravilhoso!

Caso queira fazer os docinhos em tamanhos menores, pese aproximadamente 

A glucose servirá para evitar que o brigadeiro cristalize. Embora não altere em

nada no sabor, fique à vontade para retirá-la de sua receita, caso queira. 

10 g de massa e enrole. Para este tamanho, utilize forminhas n° 5. 

        É opcional. 



A Brigadeiros da Jujuba -

Confeitaria Artística é uma empresa

especializada na produção de doces

personalizados para festas.

Nossa missão é oferecer o melhor produto

em termos de qualidade e acabamento, de

maneira a não atender somente as necessidades 

específicas, mas também proporcionar momentos emocionantes e felizes.

Almejamos, através do nosso trabalho, auxiliar na realização de sonhos..

Desejamos que nossa receita especial adoce seus corações neste Natal, e

que seu lar esteja repleto de bondade e amor. 

Para continuar acompanhando nosso trabalho, sigam-nos nas redes sociais

     @brigadeirosjujuba
 

21 96545-1468


