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Rosas de abobrinha no 
jardim de rúcula

Ingredientes
800g de massa folhada;
3 abobrinhas grandes;
300g de cream cheese;

100 g de parmesão ralado;
1 maço de rúcula;

tomilho;
pimenta-do-reino preta;

sal.

Modo de fazer
Corte as abobrinhas em 
rodelas finas, tempere com sal 
e pimenta e deixe desidratar 
por 20 minutos.
Em um refratário, misture o 
cream cheese com o parme-
são e o tomilho. Reserve.
Corte a massa folhada em 
12 faixas de aproximada-

mente 25x5cm e passe uma camada fina do creme de queijos 
no centro de cada faixa. Da metade da massa para a borda, 
sobreponha as rodelas de abobrinha, deixando ultrapassar a 
massa. Depois dobre o outro lado sobre a abobrinha e enrole, 
formando uma rosa. Coloque para assar, acomodadas dentro 
da forma de cupcake, por 30 minutos à 200ºC ou até que a 
massa esteja assada.
Em um prato faça um jardim com a rúcula e regue com azeite, 
tempere com sal e pimenta. Distribua as rosas  e sirva.
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Macarrão de cenoura 
e abobrinha

Macarrão
1 cenoura grande;

1 abobrinha;
1 colher de sopa de azeite;

sal (marinho ou rosa) a gosto.

Molho pesto genovês
3 xícaras de folhas de 

manjericão sem os talos;
2 colheres de sopa cheia de 

pinholes ou nozes;
½ xícara ou 50 g de queijo 

pecorino ou parmesão;
uma pitada de sal;
3 dentes de alho;

½ xícara de azeite.



Modo de fazer
Macarrão
Passe a abobrinha e a cenoura pelo espirilizador de vegetais. 
Cozinhar por 3 a 4 minutos na água fervente com azeite.
Depois é só escorrer a água e colocar um molho ou acompa-
nhamento de sua preferência.

Molho
Coloque as folhas de manjericão no processador de alimentos. 
junte os pinholes, o pecorino e o sal. Com o motor ligado , deixe 
cair o alho no processador, adicione então o azeite em fio e 
continue processando ate ser incorporado. Desligue o motor 
e use uma espátula de silicone para raspar todo o pesto das 
laterais, em seguida recoloque a tampa e pulse mais algumas 
vezes.
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Miniquiches de alho-poró 
(sem glúten)

Massa
1 xícara de chá

de amido de milho;
1 xícara de chá de
farinha de arroz;

160g de manteiga;
1 colher de sopa de creme de 

leite (da lata do recheio);
2 ovos;

sal a gosto.

Recheio
1 lata de creme de leite; 

2 gemas;
2 colheres de sopa de leite;
½ xícara de chá de queijo 

parmesão ralado;
1 colher de sopa de manteiga;

1 talo de alho-poró cortado 
em rodelas finas;

50g de pistache picadinho.
sal a gosto.



Modo de fazer
Massa
Misture todos os ingredientes e amasse até obter uma massa 
compacta. Então, embrulhe-a em filme plástico e reserve na 
geladeira por 30 minutos.

Recheio
Em  uma tigela, misture o creme de leite com as gemas, o leite, 
o queijo parmesão ralado e o sal. Reserve. À parte, em uma 
panela pequena, derreta a manteiga e refogue rapidamente o 
alho-poró. Reserve.

Montagem
Com a massa, forre o fundo e a lateral de forminhas para mini 
quiches com aro removível e fure a massa com um garfo. Em 
seguida, coloque uma colherada do alho-poró , salpique com o 
pistache e cubra com o recheio. Leve os quiches para assar em 
forno preaquecido a 180ºC por cerca de 30 minutos ou até que 
estejam corados. Deixe amornar, desenforme e sirva.
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Anéis de chocolate

Bolo
125g de manteiga sem sal;

125g de açúcar refinado;
2 ovos;

125g de farinha de
trigo com fermento;

2 colheres (chá) de café 
instantâneo dissolvidas em1 

colher (sopa) de água morna.

Cobertura de chocolate
125g de chocolate meio 

amargo em pedaços;
1 colher (sopa) de leite;

75g de manteiga sem sal 
em pedaços.

Decoração
200 ml de creme de leite fresco;

50g de chocolate ao leite 
derretido;

morangos frescos.



Modo de fazer
Massa
Preaqueça o forno a 180°C. Em uma tigela, bata a manteiga 
com o açúcar refinado, até obter um creme claro e fofo.
Junte os ovos, um de cada vez, adicionando 1 colher (sopa) de 
farinha para evitar que talhe. Acrescentar a farinha restante com 
o café dissolvido; misture bem.
Com duas colheres, divida a massa pelas formas.
Alise a superfície com uma espátula e leve ao forno por 12 a 15 
minutos, até a massa crescer e os bolos ficarem fofos ao toque.
Deixe os anéis nas formas por 30 minutos; desenforme e trans-
fira para a grade para esfriar completamente. Para a cobertura, 
coloque os pedaços de chocolate em uma panela com o leite e 
a manteiga. Leve ao banho-maria e deixe derreter, até obter um 
creme aveludado.
Coloque a grade sobre uma assadeira, ou tabua de cozinha para 
recolher os pingos de chocolate. Pincele os bolos com o creme 
de chocolate, cobrindo completamente. Deixe endurecer por 1 
hora.
Retire os anéis da grade e disponha nos pratos de servir. Bata 
o creme de leite bem firme e, com o saco de confeiteiro ou 
com uma colher, decore os bolos. Termine com as metades ou 
pedaços de morango e, se desejar, adicione algumas decorações 
de chocolate.
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Bolo de cenoura com
pudim de chocolate

Bolo
1 xícara de óleo;

2 cenouras grandes;
2 xícaras de açúcar;

3 ovos;
3 xícaras de farinha de trigo;

1 colher de sopa de
fermento em pó.

Creme/pudim:
3 ovos;

1 lata de leite condensado;
1 lata de leite de vaca;

1 xícara de chocolate em pó;
açúcar e água para caramelizar.



Modo de fazer
Massa
Bata no liquidificador 1 xícara de óleo, 2 cenouras cortadas e 3 
ovos. Em um recipiente, peneire 3 xícaras de farinha de trigo, 2 
xícaras de açúcar e 1 colher de fermento em pó.
Com uma colher, misture os secos com o líquido que foi batido 
no liquidificador até ficar uma mistura homogênea.

Calda 
Faça uma calda de caramelo com 1 xícara de açúcar e ½ xícara 
de água, deixe no fogo até caramelar e reserve.

Pudim
Bata no liquidificador 1 lata de leite condensado, 1 lata de leite 
de vaca, 3 ovos e o chocolate em pó.
Coloque a calda em uma forma de bolo com furo (tipo forma de 
pudim), acrescente a mistura de chocolate e por último coloque 
a massa do bolo de cenoura.
Coloque para assar em forno preaquecido a 200ºC em banho
-maria, até que o bolo cozinhe.
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Torta crocante
de chocolate

Ingredientes
3 latas de leite condensado;

2 colheres (sopa) de maisena;
2 latas de leite;

6 gemas;
1/2 colher (sopa) de essência de baunilha;

400g de creme de leite;
2 xícaras (chá) de chocolate meio amargo picado;

1/2 xícara (chá) de castanha de caju picada;
2 xícaras (chá) de chocolate ao leite picado;



Modo de fazer
Em uma panela, coloque o leite condensado, a maisena 
dissolvida no leite, as gemas e leve ao fogo médio, mexendo até 
engrossar. Desligue e acrescente a essência de baunilha.
Espere esfriar e misture o creme de leite. Separe 1/3 da mistura e 
reserve.
No creme restante, misture o chocolate amargo derretido.
Em um refratário médio, coloque metade do creme de chocolate 
no fundo. Leve ao congelador por 15 minutos, retire e cubra com 
o creme branco.
Distribua a castanha de caju, volte mais 10 minutos ao congela-
dor e cubra com o creme de chocolate amargo restante.
Derreta o chocolate ao leite e espalhe sobre o creme.



FK-1482
Forma para muffins

Confira nossos produtos utilizados nestas receitas

FK-62048
Forma para mini bolo

FK-1803
Copo medidor

FK-43052
Batedor de ovos

FK-5208381
Xícaras medidoras

FK-1644
Grelha para resfriar

FK-6527
Forma antiaderente 

25cm FK-1537
Balança digital



NG-AKC03
Cortador de vegetais 

em espiral

MS-26511
Peeler para vegetais

FK-43419
Mini panela para banho maria

FK-43417
Acessório para 

chocolate

MS-31203
Pote para ervas 

frescas

FK-43552
Espátula de silicone

FK-5900181
Espátula de silicone

PR-PL81000
Mandoline profissional



VOCÊ NÃO PRECISA
ESPERAR ATÉ O
PRÓXIMO BAZAR
PARA COMPRAR

NOSSOS PRODUTOS
E CONHECER AS 
NOVIDADES PARA

SUA CASA.

ACESSE
www.huddies.com.br


