
DA MASSAS AO
    BOLO PERFEITO

APRENDA SEGREDOS DE
MASSAS  INCRÍVEIS QUE 
FARÁ TODA DIFERENÇA 

NO SEU TRABALHO.



- 500g de farinha de trigo com fermento
- 450g de açúcar refinado
- 120g de chocolate em pó 50% cacau
- 40g de cacau black
- 430g de margarina ou manteiga 
- 200g de creme de leite
- 15g de fermento em pó
- 8 ovos inteiros

Modo de preparo:

Na batedeira coloque os ovos, a margarina e o açúcar, bata até
formar um creme branco e fofo, na sequência peneire a farinha 
de trigo junto com o chocolate em pó, acrescente a mistura na
batedeira e o creme de leite, misture levemente para não ativar o 
glúten por último acrescente o fermento. Distribua em formas e
leve para assar em forno pré-aquecido 180ºC. 

Na batedeira coloque os ovos, a margarina e o açúcar, bata até
formar um creme branco e fofo, na sequência peneire a farinha 
de trigo junto com o chocolate em pó, acrescente a mistura na
batedeira e o creme de leite, misture levemente para não ativar o 
glúten por último acrescente o fermento. Distribua em formas e
leve para assar em forno pré-aquecido 180ºC. 

Modo de preparo:

- 500g de farinha de trigo com fermento 
- 450g de açúcar 
- 200g de creme de leite 
- 430g de margarina 
- 120g de chocolate em pó 50% 
- 8 ovos inteiros 
- 15g de fermento em pó 



Modo de preparo:

Modo de preparo:

- 300g de farinha de trigo com fermento
- 220g de açúcar
- 1 colher de chá de pasta de baunilha
- 200g de margarina ou manteiga
- 200g de creme de leite 
- 10g de fermento em pó
- 8 ovos

- 500g de farinha de trigo com fermento 
- 450g de açúcar 
- 200g de creme de leite 
- 430g de margarina 
- 120g de goiabada deretida 
- 250g de ameixa picada 
 - 8 ovos inteiros
 - 15g de fermento em pó

Massa de Ameixa :

Na batedeira coloque os ovos, a margarina e o açúcar, bata até
formar um creme branco e fofo, na sequência peneire a farinha 
de trigo, acrescente a mistura na batedeira e o creme de leite
e a baunilha, misture levemente para não ativar o  glúten por último
acrescente o fermento. Distribua em formas e leve para assar em
forno pré-aquecido 180ºC. 

Na  batedeira  coloque  os  ovos,  a  margarina  e  o  açúcar,  bata  até formar  um  
creme  branco  e  fofo,  na  sequência  peneire  a  farinha de  trigo,  acrescente  a  
mistura  na  batedeira  e  o  creme  de  leite e o restante dos ingredientes , misture 
levemente para não ativar o  glúten por último acrescente  o  fermento.  Distribua  em 
 formas  e  leve  para  assar  em forno pré-aquecido 180ºC. 



Modo de preparo:

Modo de preparo:

- 1kg de chocolate branco
- 200g de creme de leite UHT 20% de gordura
- Corante para chocolate

Derreta o chocolate, em seguida aqueça o creme de leite até 40°c
misture com o chocolate até obter uma mistura lisa e brilhante.
Deixe descansar por 24h, pronto para usar, coloração a gosto.

Modo de preparo:

Derreta o chocolate no microondas
de 30em 30 min. a temperatura não
pode passar de 45°c

Misture todos os ingredientes leve ao
fogo até em ponto de brigadeiro mole.
Deeixe esfriar para usar.

- Casca de chocolate
  400g de chocolate tipo cobertura

- Utensílios
  Forma de silicone

- Recheio
  395g de leite condensado
  200g de creme de leite
  10g de farinha de trigo




	Página 1
	Página 2
	Página 3
	Página 4
	Página 5

