E-book de Receitas
e Dica de Filme!

Filme p/ Assistir!

Dadinho
de Tapioca!

Dadinho
de Tapioca!
Ingredientes
500 g de farinha de tapioca granulada
1 litro de leite líquido integral
500 g de queijo coalho ralado
sal a gosto
pimenta-do-reino branca a gosto
1 pote de geleia agridoce de pimenta para acompanhar

Modo de Preparo
Aqueça o leite em uma panela.
Quando o leite estiver bem quente, desligue o fogo, adicione o queijo coalho ralado e
continue mexendo.
Logo em seguida adicione a farinha de tapioca granulada e continue mexendo.
Adicione o sal e pimenta a gosto.
Pare de mexer quando todos os ingredientes estiverem bem misturados.
Despeje em uma forma coberta com papel filme (pvc), cubra em cima também
e leve para a geladeira por duas horas.
Depois retire da geladeira, corte em quadradinhos (dadinhos) e frite aos
poucos em óleo quente ou coloque no forno até dourar.
Sirva em seguida acompanhado da geleia de pimenta agridoce.
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Pipoca
com Bacon!

Pipoca
com Bacon!
Ingredientes
2 xícaras de milho de pipoca
300 g de bacon picado em cubinhos pequenos
1/2 xícara de óleo

Modo de Preparo
Frite o bacon no óleo em uma panela ou pipoqueira.
Antes que o bacon fique totalmente frito, coloque o milho e mexa
até começar a estourar.
Se estiver usando uma panela, tampe-a e fique atento,
sacudindo-a para a pipoca não queimar.
Quando estiver pronta, coloque a pipoca em um recipiente e
adicione sal a gosto.
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Mini Torta
de Oreo!

Mini Torta
de Oreo!
Ingredientes
300 g de biscoito oreo
100 g de manteiga sem sal
300 g de creme de leite fresco
300 g de chocolate meio amargo

Modo de Preparo
Triture os biscoitos oreo.
Misture com a manteiga sem sal até formar uma farofinha úmida.
Coloque um pouco da massa em formas de empadinha e pressione com o
dedo para a massa ficar bem firme.
Leve ao freezer por 10 minutos.
Esquente o creme de leite fresco.
Misture com o chocolate meio amargo, formando a ganache.
Retire a massa do freezer e recheie com a ganache.
Leve à geladeira por cerca de 1 hora.
Decore como desejar, você pode utilizar morangos picados, uvas, biscoito
oreo e muito mais!
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Bolinho
de Chuva!

Bolinho
de Chuva!
Ingredientes
2 ovos
1 xícara de açúcar
1 xícara (chá) de leite
2 e 1/2 xícaras de farinha de trigo
1 colher (sopa) de fermento em pó
3 colheres (sopa) de açúcar para polvilhar
1 colher (sopa) de canela para polvilhar
1 litro de óleo para fritar

Modo de Preparo
Misture todos os ingredientes até obter uma massa cremosa e
homogênea.
Deixe aquecer uma panela com bastante óleo para que os bolinhos
possam boiar.
Quando o óleo estiver bem quente (180º C), com uma colher, comece a
colocar pequenas quantidades de massa, e frite até que dourem por
inteiro.
Coloque os bolinhos sobre papel absorvente e depois passe-os no açúcar
com canela.
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Enroladinho
de Salsicha!

Enroladinho
de Salsicha!
Ingredientes
Massa:
3 xícaras de água
2 xícaras e 1/2 de trigo
2 colheres de óleo
1 sachê de tempero pronto
sal a gosto
Recheio:
1 kg de salsicha
farinha de rosca pra empanar

Modo de Preparo
Misture tudo da massa e leve ao fogo.
Mexa bastante (o ponto é quando a massa desgrudar da panela),
quando der o ponto retire do fogo e reserve.
Corte todas as salsichas pela metade.
Unte as mãos com óleo e enrole as salsichas na massa.
Passe na farinha de rosca e frite em óleo novo e bem quente.
Uma dica: Jogue um fósforo no óleo, se o fósforo ascender o óleo
está quente.
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Cookie
Americano!

Cookie
Americano!
Ingredientes
125 g de manteiga sem sal em temperatura ambiente
3/4 xícara de açúcar
1/2 xícara de açúcar mascavo
1 ovo
1 e 3/4 de xícara de farinha de trigo
1 colher (chá) de fermento em pó
300 g de chocolate meio amargo picado
1 colher (chá) de essência de baunilha
para fazer cookie de chocolate acrescentar 1/4 xícara de chocolate em pó

Modo de Preparo
Misture a manteiga, açúcar mascavo, açúcar, essência de baunilha
(e chocolate em pó, se for fazer cookies com base de chocolate).
Adicione o ovo batido aos poucos e misture bem.
Acrescente a farinha aos poucos e misture bem (pode ser na mão ou na
batedeira planetária)
Por último, adicione o fermento e misture só para incorporá-lo à massa.
Depois da massa bem misturada, adicione o chocolate picado.
Forme bolinhas pequenas e asse em forno preaquecido, sobre papel
manteiga, por aproximadamente 15 a 20 minutos (250° C).

Está faltando
ingredientes das
receitas na sua casa?
Faça seu pedido agora
sem sair de casa
Você pode optar por
retirar na loja ou
entregar na sua casa.

BAIXE O
APLICATIVO

