
RECEITA BRIGADEIRO DE AMENDOIM 

 

INGREDIENTES: 

1 Caixa de Leite Condensado 

1 Caixa de Creme de Leite 

4 Colheres de sopa de amendoim picado 

 

MODO DE PREPARO: 

Em uma panela, coloque o leite condensado, o creme de leite e o amendoim  

Cozinhar em fogo médio, sem parar de mexer com a espátula, até que o brigadeiro desgrude da 

panela e caia em blocos. 

Deixe esfriar em um refratário com plástico em contato com o doce 

Depois de completamente frio, unte as mãos com margarina. 

Faça bolinhas e enrole em amendoim triturado. (Pode usar o que utilizou na receita, só passar no 

liquidificador para triturar) 

 

 

RECEITA BRIGADEIRO DE BEIJINHO 

 

INGREDIENTES: 

1 Caixa de Leite Condensado 

1 Caixa de Creme de Leite 

6 Colheres de sopa de Coco 

 

MODO DE PREPARO: 

Em uma panela, coloque o leite condensado, o creme de leite e o coco  

Cozinhar em fogo médio, sem parar de mexer com a espátula, até que o brigadeiro desgrude da 

panela e caia em blocos. 

Deixe esfriar em um refratário com plástico em contato com o doce 

Depois de completamente frio, unte as mãos com margarina. 

Faça bolinhas e enrole em coco ralado 

 



 

RECEITA BRIGADEIRO PRETO 

 

INGREDIENTES: 

1 Caixa de Leite Condensado 

1 Caixa de Creme de Leite 

1 Colheres de sopa de Chocolate em Pó 50% 

 

MODO DE PREPARO: 

Em uma panela, coloque o leite condensado, o creme de leite e o chocolate em pó  

Cozinhar em fogo médio, sem parar de mexer com a espátula, até que o brigadeiro desgrude da 

panela e caia em blocos. 

Deixe esfriar em um refratário com plástico em contato com o doce 

Depois de completamente frio, unte as mãos com margarina. 

Faça bolinhas e enrole Granulado de sua preferência. 

 

 

MONTAGEM DA ÁRVORE 

ITENS: 

1 Cone de Isopor (Usei o de 140mm x 80mm) 

Palitos de dente 

Saco celofane (usei 25x30) 

Fita de Cetim (Usei número 9) 

 

MÃO NA MASSA: 

Pegue o cone de isopor, espete o palito de dente e coloque o docinho, repita esse passo ao lado até finalizar a fileira, 

finalizado, coloque para fazer a fileira acima, um palito de dente intercalado, assim você não deixará falhas na sua 

árvore, repita até chegar ao topo da árvore, finalize com uma estrela, pode ser de papel colada nos dois lados do 

palito, ou de pasta americana pintado com pó de decoração dourado. (Lembrando, se for de pasta americana, não 

pode levar na geladeira, se não ela derrete toda). 

Coloque dentro do saquinho celofane e finalize com um lindo laço. 

Agora é só arrasar nas vendas!!! 
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