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Cestinha de Baroa
com Roquefort

Tempo de preparo
50 minutos

Rendimento
4 unidades

________________________________________

Dica
Essa mesma cesta com a 
massa de pastel pode ser 
usada para servir saladas, 
saladas de frutas, doces, 
sorvetes, etc.

Cestinhas
1 pacote de massa para pastéis;

Manteiga para untar.

Purê
2 dentes de alho picados;

½ cebola picada;
500 g de batata baroa

descascadas;
500 ml de caldo de legumes;

40 g de manteiga gelada;
100 g de creme de leite fresco;

200 g de queijo roquefort 
cortado em pequenos cubos;

Sal e pimenta do reino a gosto;
Salsa e pimenta dedo de 

moça sem semente cortada 
em juliana para a decoração.



Modo de fazer
Para o preparo do purê, refogue rapidamente o alho e a cebola 
sem dourar. Acrescente a batata baroa e o caldo de legumes. 
Deixe ferver em fogo baixo por 40 minutos.
Em um liquidificador ou processador, bata a mistura e coloque 
novamente na panela. Acrescente a manteiga e o creme de 
leite e deixe no fogo por 3 minutos. Misture bem, retire do fogo 
e acrescente metade do queijo.
Para o preparo das cestinhas, unte as formas para tortillas com 
a manteiga e ajeite a massa de pastel. Coloque no forno médio 
por 12 minutos ou até dourar.
Com a ajuda de uma colher, disponha o purê nas forminhas e de-
core com a salsa, o restante do queijo e a pimenta dedo de moça.
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Muffins de Ervas
Tempo de preparo

40 minutos

Rendimento
6 unidades

________________________________________

Ingredientes
200 g de farinha de trigo 

com fermento;
½ colher de chá de sal;

50 g de manteiga;
1 colher de chá de

tomilho fresco;
1 colher de sopa de

salsinha picada;
50 g de queijo ralado;

125 ml de leite;
1 ovo.

Modo de fazer
Preaqueça o forno a 200°C. 
Peneire a farinha com o sal 
em uma tigela grande. Junte 
a manteiga em pedaços e 
misture com os dedos para 
obter uma farofa. Acrescente 
as ervas e o queijo, misturan-
do bem.
Coloque o leite em um 
jarro medidor e junte o ovo. 
Adicione à massa e bata com 
um garfo. Deve ficar espesso e 
grosso – não bata muito, ou os 
muffins ficarão duros e secos.
Coloque a assadeira dos 
muffins sobre a assadeira 
comum. Divida a massa pelas 
seis formas e asse por 20 
minutos, até crescer e dourar. 
Deixe esfriar em uma grade.
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Muffins de Espinafre

Tempo de preparo
40 minutos

Rendimento
12 unidades

________________________________________

Ingredientes
100 g de espinafre picado;

75 g de ricota;
100 g de queijo cheddar ralado;

2 tomates maduros;
250 g de farinha de trigo;

2 colheres de chá
de fermento em pó;

2 ovos;
60 ml de azeite;
240 ml de leite ;
Tomilho, sal e 

pimenta-do-reino a gosto.

Modo de fazer
Fatie os tomates em rodelas 
finas e seque em papel toalha. 
Misture a farinha, o sal, o 
fermento em pó, o cheddar e  
tomilho. Reserve. Separada-
mente, com um fouet, misture 
o leite, o azeite, os ovos e 
o espinafre. Junte as duas 
misturas, mexendo até ficar 
homogêneo. Acrescente a 
ricota amassada e misture 
delicadamente. Divida a 
massa em formas de muffin 
untadas.  Coloque uma fatia 
de tomate em cima de cada 
muffin e salpique com tomi-
lho, sal e pimenta moída na 
hora. Asse por 25 minutos a 
180° C ou até que doure.
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Omelete de Forno

Tempo de preparo
30 minutos

Rendimento
12 porções

________________________________________

Ingredientes
10 ovos;

½ xícara de chá de leite;
Sal e pimenta-do-reino a gosto;

Recheio a gosto.

Sugestões de recheio
Tomate sweet grape,

mozzarella e manjericão;
Ricota e ervas;

Frango desfiado;
Presunto, queijo e orégano;

Queijo minas.

Modo de fazer
Preaqueça o forno a 200°C.
Coloque em uma tigela os 
ovos, o leite, tempere com 
o sal e a pimenta e bata até 
ficar homogêneo.
Numa forma para cupcake, 
coloque os ingredientes de 
sua escolha em cada espaço, 
regue com a mistura de ovos, 
e leve ao forno alto. Deixe 
por, aproximadamente, 13 
minutos, se preferir a omelete 
cremosa e por +/- 20 minutos 
se preferir a omelete mais 
firme.
Retire do forno, desenforme e 
sirva em seguida.
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Pizza
Tempo de preparo

60 minutos

Rendimento
4 pizzas médias

________________________________________

Ingredientes
1 kg de farinha de trigo;

20 g de sal;
30 g de açúcar;

30 g de fermento biológico;
100 ml de óleo/azeite;

550 ml de água.

Modo de fazer
Em uma tigela grande, coloque 
a farinha e abra um espaço 
no meio. Nesse espaço, 
coloque o sal, o açúcar, o óleo 
e misture bem (com as mãos). 
Vá colocando a água aos 
poucos, sempre misturando 
a massa. Quando tiver uma 
massa uniforme, acrescente 
o fermento biológico e sove 
bem, por aproximadamente 
10 minutos.
Cubra-a com um pano limpo 
e seco e deixe-a descansar 
por aproximadamente 30 
minutos.
Enfarinhe uma superfície 

limpa e seca. Com uma faca, corte um pedaço da massa (do 
tamanho de um punho) e com um rolo abra devagar, de den-
tro para fora, em sentido circular. Vá colocando farinha para 
que a massa fique solta. Faça esse movimento até obter um 
círculo uniforme e fino. Utilize o recheio de sua preferência.
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Biscoitos
Amanteigados

Tempo de preparo
40 minutos

Rendimento
60 unidades

________________________________________

Ingredientes
1 copo de manteiga;

½ copo de açúcar;
½ colher de chá de sal;

2 ½ copo de farinha de trigo;
1 ovo;

1 colher de chá de
(essência) baunilha.

Modo de fazer
Preaqueça o forno a 180°C. 
Amoleça a manteiga, deixan-
do-a fora da geladeira por 
algum tempo antes de usar. 
Faça um creme com o açúcar 
e a manteiga, depois acres-
cente os demais ingredientes, 
um a um. Amassar até obter 
uma consistência firme. Insira 
a massa no Cookie Press e vá 
montando os biscoitos sobre 
a assadeira. Leve ao forno por 
6 à 9 minutos.
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Biscoitos de
Panetone

Tempo de preparo
1h e 40 minutos

Rendimento
8 porções

________________________________________

Ingredientes
1 xícara de chá de manteiga;

1 ovo;
1 colher de café de

essência de panetone;
4 colheres de sopa de açúcar;

2 xícaras de chá
de farinha de trigo;
½ xícara de chá de 

gotas de chocolate;
½ xícara de chá de

frutas cristalizadas.

Modo de fazer
Em uma tigela, coloque a 
manteiga, o ovo, a essência, 
o açúcar e a farinha, misture 
até formar uma massa úmida. 
Divida em duas partes, 
misture em uma metade 
as gotas de chocolate e na 
outra as frutas cristalizadas. 
Embrulhe em filme plástico 
e leve à geladeira por 1 hora. 
Retire as massas e abra com 
o rolo até ficarem finas. Corte 
com cortadores em formatos 
de estrela, sino e árvores de 
natal. Em uma forma grande, 
leve ao forno médio (180°C), 
preaquecido, por 10 minutos 
ou até dourar levemente.
Retire, deixe amornar e sirva.
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Bolo de Chocolate
com Morango

Tempo de preparo
90 minutos

Rendimento
8 porções

________________________________________

Bolo
2 ovos;

2 xícaras de farinha de
trigo peneirada;

2 xícaras de açúcar;
1 xícara de óleo;

1 xícara de chá de cacau ou 
chocolate (puro/Frade);

1 colher de sopa de fermento;
1 xícara de água.

Recheio / Cobertura
2 barras (360 g) de
chocolate amargo;
2 barras (360 g) de 
chocolate ao leite;

3 latas de creme de leite;
½ lata de leite condensado;

4 caixas de morango;
1 pacote pequeno de 

Nescau ball (choco ball).



Modo de fazer
Bolo
Em uma vasilha, junte todos os ingredientes (menos a água e 
o fermento) e, com o aúxilio de uma batedeira, bata bem até 
formar uma massa firme. Vá colocando a água aos poucos, 
sem parar de bater. Por último, acrescente o fermento e misture 
bem.
Unte uma forma e coloque a massa em forno preaquecido a 
180°C. Asse por, aproximadamente, 30 minutos. Espete um 
palito para saber se a massa não está crua. 
Após retirá-lo do forno, aguarde por 15 minutos para desen-
formar.

Recheio / Cobertura
Derreta em banho-maria todo o chocolate. Após derreter uni-
formemente, acrescente o creme de leite e o leite condensado. 
Misture bem.
Lave os morangos, seque e retire o caule.

Montagem
Corte o bolo ao meio e, com a ajuda de uma espátula longa, 
recheie com parte do ganache e morangos picados (reserve 
alguns para enfeitar). Coloque a outra metade do bolo e, ainda 
utilizando a espátula, cubra toda a superfície do bolo com o 
restante do ganache. Decore com morangos fatiados.



14

Bolo de Churros
Tempo de preparo

60 minutos

Rendimento
8 porções

________________________________________

Ingredientes
3 ovos;

2 xícaras de farinha de
trigo peneirada;

3 colheres de sopa
de margarina;

½ xícara de leite;
1 xícara de açúcar;

1 colher de sopa 
de canela em pó;

1 colher de sopa de
fermento em pó;

1 creme de leite fresco;
1 lata (grande/500 g)

de doce de leite.

Modo de fazer
Bata as claras em neve e 
reserve. Em outra vasilha, 
junte a margarina, o açúcar 
e as gemas e bata bem. 
Coloque a farinha e o leite aos 
poucos, sem parar de bater. 
Acrescente a canela em pó e o 
fermento e misture bem. Colo-
que as claras em neve e mistu-
re suavemente, sem bater. 
Unte uma forma e coloque a 
massa em forno preaquecido 
a 180°C. Asse por, aproxi-
madamente, 30 minutos. 
Após retirá-lo do forno, 
aguarde por 15 minutos para 
desenformar. Corte o bolo 
em camadas e recheie com 
doce de leite misturado com o 
creme de leite, deixando a úl-
tima camada de massa, sem 
cobertura. Polvilhe açúcar e 
canela sobre o bolo.
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Cookies Natalinos

Tempo de preparo
40 minutos

Rendimento
24 unidades

________________________________________

Ingredientes
1 copo de manteiga sem sal 

(temperatura ambiente);
1 ½ copo de açúcar granulado;

1 ovo;
1 ½ colher de chá de
extrato de baunilha;
½ colher de chá de 

extrato de amêndoa;
2 ¾ copos de farinha de trigo;
2 colheres de chá de fermento;

1 colher de chá de sal.

Modo de fazer
Misture em uma vasilha a 
manteiga e o açúcar e bata 
até formar um creme fofo. 
Acrescente o ovo e os extratos, 
misture as farinhas, o fermen-
to e o sal. Abra a massa e mol-
de os biscoitos. Asse em forno 
médio (180°C) preaquecido de 
6 a 7 minutos ou até que eles 
estejam levemente corados.
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Financier
Tempo de preparo

35 minutos

Rendimento
24 unidades

________________________________________

Ingredientes
150g de manteiga;
50g de farinha de 
trigo peneirada;

80g de farinha de amêndoas 
(pode substituir por farinha 

de castanha de caju);
140g de açúcar (refinado);
10g de açúcar baunilhado

(ou gotas de baunilha 
no açúcar);

1 pitada de sal;
4 claras de ovos.

Modo de fazer
Preaqueça o forno a 180ºC. 
Derreta a manteiga e deixe 
esfriar. 
Em uma tigela, misture a 
farinha de trigo, a farinha de 
amêndoas, os açúcares e o 
sal. Junte as claras de ovos 
e misture até formar uma 
pasta. Derrame a manteiga 
derretida e fria e misture bem. 
Despeje a mistura nas formi-
nhas de financier (não precisa 
untar), até ¾ da capacidade. 
Leve ao forno por 15-18 minu-
tos, observando sempre. Um 
palito deve sair limpo quando 
inserido, mas eles devem 
manter-se macios e úmidos. 
Retire com cuidado e esfrie 
sobre uma grade.



17

Madalenas 
(Madeleines)

Tempo de preparo
25 minutos

Rendimento
24 unidades

________________________________________

Ingredientes
170 g de açúcar;

4 ovos;
180 g de farinha de trigo;

1 colher de chá de
fermento em pó;
1 pitada de sal;

Casca ralada de 1 limão;
½ colher de sopa de mel;

200 g de manteiga derretida.

Modo de fazer
Em uma vasilha, misture o 
açúcar e os ovos mexendo 
com uma colher de pau. Junte 
a farinha, o fermento, o sal e a 
casca de limão. Misture nova-
mente e acrescente o mel.
Delicadamente adicione a 
manteiga à massa e coloque 
na forma própria, previamen-
te untada com manteiga.
Leve para assar por 7 minutos 
em forno médio (180°c), 
preaquecido.
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Minibolinhos
de Churros

Tempo de preparo
30 minutos

Rendimento
12 a 14 unidades

________________________________________

Ingredientes
1 ovo;

150 g de açúcar;
160 g de farinha de

trigo peneirada;
80 g de manteiga;

120 ml de leite;
1 colher (chá) de

essência de baunilha;
2 colheres (chá) de

canela em pó;
1 colher (café) de
fermento em pó;

Doce de leite a gosto.

Modo de fazer
Preaqueça o forno a 180°C. 
Unte com manteiga e enfari-
nhe uma forma própria para 
assar minibolinhos.
Misture bem todos os 
ingredientes da massa numa 
vasilha (não precisa bater na 
batedeira). Despeje a massa 
nas forminhas, até preencher 
¾ das cavidades.
Leve para assar por aproxi-
madamente 15-20 minutos. 
Retire do forno, espere esfriar 
um pouco, desenforme e 
deixe esfriar. Misture a canela 
e o açúcar e polvilhe sobre os 
bolinhos. Confeite com doce 
de leite e sirva.
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Pavê de Chocolate
Tempo de preparo

30 minutos

Rendimento
12 porções

________________________________________

Ingredientes
1 chocotone de 500 g;

200 g de chantilly batido;
200 g de amoras; 
1.240 ml de leite;

1 lata de leite condensado;
4 gemas peneiradas;

6 colheres sopa de 
amido de milho;

1 colher sobremesa de
essência de baunilha;

200 g de chocolate ao leite;
200 g de chocolate

meio amargo;
1 caixa de creme de leite.

Modo de fazer
1º creme
Em uma panela, coloque 1 l 
de leite, o leite condensado, o 
amido de milho e as gemas.  
Misture e leve ao fogo médio, 
mexendo até engrossar. Retire 
do fogo e acrescente a essên-
cia de baunilha. Cubra com 
filme plástico e reserve.

2º creme
Derreta os chocolates em 
banho maria, acrescente o 
creme de leite e reserve.

Montagem
Em um aro, coloque me-
tade do 1º creme, fatias de 
chocotone e umedeça com 
120ml de leite. Acrescente o 
2º creme, as amoras, fatias 
de chocotone e o restante do 
leite. Coloque a outra metade 
do 1º creme e decore a gosto.
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Pudim de
Castanha do Pará
Tempo de preparo

60 minutos

Rendimento
1 pudim

________________________________________

Massa
60 grs. de farinha

de castanha-do-pará;
120 grs. de açúcar;

1 xícara de farinha de trigo;
¼ de xícara de leite integral;

3 colheres de sopa
de fermento em pó;

4 colheres de
sopa de manteiga.

Calda
1 xícara de açúcar;
1 ½ xícara de água.

Creme
4 ovos;

2 xícaras de leite condensado;
2 xícaras de leite.

Dica
A água do banho-maria 
tem que ser aquecida 
antes de colocar no 
tabuleiro.



Modo de fazer
Massa
Bata no liquidificador a  castanha-do-pará ate virar uma 
farinha e reserve. Em uma vasilha, coloque o açúcar, a farinha 
de trigo, o leite integral, o fermento e a manteiga. Misture tudo 
e reserve.

Calda
Leve ao fogo o açúcar ate caramelizar. Em seguida, adicione a 
água, com cuidado, para dissolver o caramelo. Use fogo baixo, 
despeje a calda na forma e deixe esfriar para colocar o pudim.

Creme
Bata no liquidificador os ovos, leite e o leite condensado.
Montagem-coloque a massa na forma com cuidado para não 
espirrar na calda. Acrescente o creme. Cubra com papel alumí-
nio e leve ao forno em banho-maria por aproximadamente 40 
minutos a 180ºC.
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Rosas de Maçã

Tempo de preparo
60 minutos

Rendimento
12 unidades

________________________________________

Ingredientes
4 maçãs com a

casca bem vermelha;
Suco de 1 limão;

1 pacote de massa folhada;
2 colheres (sopa) de
geléia de damasco;

Canela em pó e açúcar
refinado para polvilhar.Dica

Coloque um tabuleiro 
com água na prateleira 
inferior do forno enquanto 
assa, isso vai ajudar a 
manter o fundo das rosas 
sem queimar.



Modo de fazer
Pré-aqueça o forno a 180°C. Corte as maças ao meio, retire o 
caroço com cuidado, evitando fazer um buraco muito grande 
ou fundo. Fatie a maçã no sentido do cabo para o fundo, em 
fatias bem finas. Disponha as fatias espalhadas no fundo de 
uma vasilha e regue-as com o suco do limão, garantindo que 
todas as fatias estejam molhadas com o suco. Leve a vasilha 
ao micro-ondas por, aproximadamente, 3 minutos, ou até que 
amoleçam (o suficiente para dobra-las).
Corte a massa folhada ao meio para que fique mais fácil abri
-la. Enfarinhe uma superfície seca e plana e abra a massa no 
sentido do comprimento. Após aberta, corte a massa em seis 
partes iguais, no sentido mais estreito. 
Coloque a geleia em uma vasilha com um pouco de agua e 
leve ao micro-ondas, para que amoleça. Pincele cada parte da 
massa com a mistura da geléia, que quiser, salpique um pouco 
de canela.
Sobreponha ligeiramente as fatias de maça, ligando um lado 
ao outro da massa, ocupando somente a metade da altura da 
massa e deixando a parte superior da maça para fora. Dobre a 
metade inferior da massa para cima, em direção as maças. Por 
fim, enrole a massa para formar as rosas e acomode cada uma 
em um espaço da forma de cupcake. 
Leve à geladeira por 15 minutos antes de assar. 
Asse as rosas por aproximadamente 40 minutos, verificando 
regularmente para evitar que se queimem.  
Sirva polvilhada com canela e açúcar, acompanhadas de 
sorvete de creme ou chantilly.
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Torta de Frutas
com Creme de Leite 

Condensado
Tempo de preparo

1 hora e 20 minutos

Rendimento
1 unidade

________________________________________

Massa
2 xicaras de chá de

 farinha de trigo;
½ xicara de chá de 

açúcar de confeiteiro;
1 pitada de sal;

200gr de manteiga sem sal, 
gelada e picada;

1 ovo grande 
ligeiramente batido;

Creme de leite
condensado

4 gemas de ovos do tipo grande;
1 lata de leite condensado;
35g de manteiga sem sal;

2 colheres de sopa de 
farinha de trigo;

2 colheres de sopa de
amido de milho;

1 ½ xicara de leite integral;
1 colher de sobremesa de 

essência de baunilha;

Montagem
1 caixa de morango cortados; 

3 kiwis cortados;
½ xicara de açúcar de

confeiteiro para polvilhar.



Modo de fazer
Massa
Em uma tigela, coloque a farinha, o açúcar, o sal e a manteiga 
gelada e vá misturando com a ponta dos dedos até obter uma 
farofa úmida. Junte o ovo e amasse com as mãos até obter 
uma massa lisa e homogênea. Deixe a massa gelar por 30 mi-
nutos. Forre a forma com a massa. Utilize um garfo para fazer 
pequenos furos no fundo da massa e leve-as para assar em 
forno preaquecido a 180ºC por aproximadamente 20 minutos 
ou até dourar.

Creme de leite condensado
Em uma panela grande, coloque o leite condensado, as gemas 
a farinha de trigo e o amido e misture ate ficar homogêneo. 
Junte o leite e leve a mistura ao fogo médio, mexendo sempre, 
até obter um creme firme e brilhante. Junte a manteiga e deixe 
esfriar completamente. Por ultimo, bata o creme rapidamente 
na batedeira e agregue a essência de baunilha.

Montagem
Coloque uma porção de creme já frio na casca de massa 
também fria. Em seguida, preencha a torta com os pedaços de 
morango e kiwi. Ponha para gelar. Polvilhe açúcar de confeitei-
ro na hora de servir.
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Trança da Rainha
Tempo de preparo

180 minutos

Rendimento
2 unidades grandes

________________________________________

Massa
1 kg de farinha de trigo

1 lata de leite condensado
1 lata de água fervendo

¾ lata de óleo
1 colher de manteiga
1 tablete de fermento

biológico fresco

Recheio
Manteiga e castanhas a gosto

Modo de fazer
Bater todos os ingredientes 
da massa no liquidificador, 
exceto a farinha de trigo. 
Despejar em uma vasilha e 
acrescentar 750g da farinha 
de trigo, batendo levemente 
com um fuet. Cobrir e deixar 
descansar até a massa dobrar 
de tamanho.
Dividir a massa em quatro 
parte, abrir a massa com 
um rolo, rechear a gosto, 
acrescentar 250g da farinha 
de trigo, enrolar e fazer as 
tranças. Deixar crescer até 
dobrar de tamanho. Pincelar 
cuidadosamente gema de 
ovo e polvilhar o açúcar em 
toda a extensão. Colocar em 
forma untada com óleo e 
assar 40 minutos em forno 
médio.



Confira alguns produtos utilizados nestas receitas

FK-44907
Conjunto de 2 espá-
tulas de silicone com 

cabo de madeira

FK-1925
Espátula de 
silicone Dr. 

Oetker - 27cm

FK-42921
Cortador de 

biscoitos com
6 desenhos

FK-43547
Conjunto de 8 formas 

de silicone para muffins

FK-2483
Forma redonda

para torta - 28 cm

FK-42893
Conjunto com 3 cortadores

de biscoito - Estrela

FK-15231
Forma para muffins

FK-43076
Conjunto com 3 cortadores 
de biscoito - Flocos de Neve

FK-7541
Forma para 
madeleines

FK-42921
Anel e faca para 
fatiar bolo/torta



VOCÊ NÃO PRECISA
ESPERAR ATÉ O
PRÓXIMO BAZAR
PARA COMPRAR

NOSSOS PRODUTOS
E CONHECER AS 
NOVIDADES PARA

SUA CASA.

ACESSE
www.huddies.com.br


