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Biscoito de Azeite

Ingredientes
600ml de azeite;
350g de farinha de trigo;
125g de açúcar;
25g de manteiga sem sal;
1 colher de café de
bicarbonato de sódio;
1 colher de chá de canela;
2 ovos médios;
Gema de ovo para pincelar.

Modo de fazer
Coloque todos os ingredientes
em uma vasilha e amasse.
Modele pequenas bolinhas e
pincele com a gema de ovo.
Leve ao forno preaquecido a
180⁰C, em tabuleiro forrado
com papel vegetal, por 20 a
25 minutos.
Acrescente raspas de limão ou
de laranja, ou nozes picadas
a gosto.
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Farinata de Tomate

Ingredientes (farinata) Ingredientes (cobertura)
250g de farinha de grão de bico;
1 colher de chá de sal marinho;
450ml de água morna;
4 colheres de sopa de azeite;
Pimenta-do-reino.

2 tomates maduros sem pele,
sem semente e picados;
2 cebolinhas fatiadas;
4 azeitonas pretas cortadas
em quatro;
½ colher de chá de pimenta
vermelha em flocos (opcional);
1 colher de sopa de alecrim
fresco picado;
1 colher de chá de suco de
limão siciliano;
Sal marinho;
Pimenta-do-reino.

Modo de fazer
Peneire a farinha em uma tigela e acrescente o sal. Despeje
a água, mexendo constantemente para obter uma massa
uniforme. Cubra com um tecido úmido e deixe descansar em
um lugar morno por, no mínimo, 2 horas. Preaqueça o forno
a 220⁰C. Incorpore, lentamente, 3 colheres de sopa do azeite à
massa. Coloque o restante do azeite em uma assadeira e leve
ao forno até aquecer bem. Despeje a massa e cubra com os
ingredientes da cobertura, um a um, espalhando por igual. Asse
por cerca de 15 minutos até dourar e ficar crocante. Polvilhe
com sal e pimenta a gosto. Sirva quente ou na temperatura
ambiente.
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Bolo Indiano

Ingredientes (massa)

Ingredientes (recheio)

1 ½ xícara de chá de
açúcar refinado;
1 ½ xícara de chá de
farinha de rosca;
6 ovos;
100g de manteiga;
1 colher de chá de
canela em pó;
1 colher de chá de
fermento em pó.

½ xícara de chá de leite;
1 lata de leite condensado;
2 gemas;
30g de manteiga.

Modo de fazer (massa)
Preaqueça o forno a 180⁰C. Separe as gemas das claras. Bata
muito bem as claras em neve até ficarem bem consistentes.
Reserve.
Bata bem as gemas com a manteiga e o açúcar até fazer um
creme esbranquiçado com o açúcar dissolvido.
Adicione a farinha de rosca, o fermento e a canela. Misture
bem até obter uma massa homogênia. Junte as claras em neve
e envolva suavemente para ficar uma massa arejada e fofa.
Unte e enfarinhe a forma. Leve ao forno por cerca de 20 minutos
ou até que o bolo esteja assado e dourado no exterior.

Modo de fazer (recheio)
Misture todos os ingredientes do recheio em uma panela. Leve
ao fogo brando, mexendo sempre para não grudar, até atingir
a consistência de um brigadeiro mole. Retire do fogo e reserve.

Montando o bolo
Deixe o bolo esfriar completamente. Corte o bolo ao meio, no
sentido horizontal.
Recheie o bolo com metade do recheio preparado.
Junte as duas metades.
Com o restante recheio, cubra todo o bolo e polvilhe com
canela e açúcar.
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Cupcake de Oreo

Ingredientes (massa)

Ingredientes (ganache)

2 xícaras de farinha de trigo;
1 xícara de chocolate em pó;
1 xícara de açúcar;
3 ovos;
1 xícara de leite;
¾ xícara de óleo;
1 colher sopa fermento em pó;
2 pacotes de biscoito Oreo.

400g de chocolate ao leite ou
meio amargo picado;
200g de creme de leite fresco;
40g de manteiga sem sal em
temperatura ambiente.

Modo de fazer (massa)
Disponha forminhas de papel na forma de cupcakes.
Em uma tigela misture os ovos, o açúcar, o óleo e o chocolate
em pó. Acrescente a farinha de trigo intercalando com o leite.
Depois que a mistura estiver homogênea, acrescente o fermento.
Quebre os biscoitos Oreo e acrescente à mistura.
Preencha cada forminha de papel com a massa. Leve para
assar em forno 180⁰C por aproximadamente 25 minutos.

Modo de fazer (ganache)
Coloque o chocolate em uma tigela de inox ou pirex.
Ferva o creme de leite. Coloque-o sobre o chocolate e tampe
por 5 minutos. Misture bem com uma espátula e acrescente a
manteiga picada, misturando para incorporar.
Leve à geladeira de um dia para o outro.

Decorando os cupcakes
Retire a ganache da geladeira e deixe em temperatura ambiente antes de utilizar. Em seguida, coloque-a no saco de confeitar
com o bico e decore os cupcakes.
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Cookies de Coco
Ingredientes
265g de farinha de
trigo integral;
65ml de leite de coco;
170g de farinha de coco ou
150 g de coco fresco ralado;
130g de óleo de coco ou o
óleo da sua preferência;
180g de açúcar mascavo;
6 colheres de sopa de linhaça;
90ml de água.

Modo de fazer
Bata o açúcar mascavo e o
óleo de coco em uma batedeira
ou liquidificador até obter
uma massa leve e cremosa.
Junte o leite de coco, a água
e a linhaça e bata até ficarem
com uma consistência cremosa.
Em uma tigela adicione esta
mistura aos ingredientes
secos. Amasse com as mãos
e modele em formato de
cookies. Coloque para assar
em forno preaquecido a
180⁰C. Evite aumentar a
temperatura. Quando começarem a ficar crocantes por
fora desligue o forno e deixe
mais 20 minutos no calor
para terminarem de assar por
dentro.
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Panetone de colher

Ingredientes
de panetone ou chocotone;
4 colheres de nutella;
2 castanhas do pará picadas
e 2 damascos secos
(se for usar o panetone);
2 nozes quebradas e 3 cerejas
(se for usar o chocotone);
Açúcar de confeiteiro.

Modo de fazer
Despedace o panetone.
Faça uma camada de
panetone, e uma camada de
nutella, castanhas do pará e
damascos.
Repita as camadas até encher
o pote / caneca.
Caso opte pelo chocotone,
substitua as castanhas e os
damascos por nozes e cerejas.
Para finalizar, polvilhe açúcar
de confeiteiro sobre a última
camada.
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Pavê de Bombom
Ingredientes
3 colheres de sopa de açúcar;
250ml de creme de leite fresco;
2 colheres de chá de
essência de baunilha;
10 bombons;
120ml de leite;
3 colheres de sopa de
chocolate em pó;
1 lata de leite condensado;
6 gemas.

Modo de fazer

Corte os bombons grosseiramente. Despeje-os em um
recipiente fundo com ½ xícara
de chá de leite e o chocolate
em pó. Misture e reserve.
Para o creme, misture, em
uma panela, o leite condensado, a mesma quantidade
de leite, 1 colher de chá de
essência de baunilha e as gemas.
Mexa em fogo baixo por
cerca de 10 minutos, até ficar cremoso. Tire do fogo e despeje
no recipiente que for servir o pavê. Reserve. Ponha o creme de
leite fresco na batedeira junto com o açúcar e o restante da
baunilha. Bata, durante cerca de 10 minutos até virar chantilly.
Despeje a mistura com os bombons em cima do creme e finalize
com o chantilly. Sirva gelado.

13

Torta de Banana
com Chocolate
Ingredientes
5 bananas caturras;
½ xícara de farinha de trigo;
½ xícara de açúcar;
Pitada de sal;
¼ colher de chá de
canela em pó;
1 colher de chá (rasa) de
fermento em pó;
2 ovos extra;
50g de manteiga;
80g de chocolate meio
amargo picado de comprido.

Modo de fazer

Unte e enfarinhe uma forma
de fundo falso.
Corte as bananas em rodelas
de 1cm. Peneire a farinha, o
açúcar, fermento, sal e canela.
Derreta a manteiga.
Bata os ovos na batedeira por
2 ou 3 minutos até ficar fofo e
esbranquiçado.
Cubra o fundo da forma com
algumas rodelas de banana.
Regue com da manteiga.
Polvilhe dos ingredientes secos
e cubra com do ovo batido. Repita as camadas terminando
com o ovo batido. Leve para assar em forno preaquecido a
170˚C por 25 a 30 minutos ou até que a superfície esteja bem
corada. Retire do forno e imediatamente espete os pedaços de
chocolate por toda torta. Sirva após o chocolate derreter.

Confira nossos produtos utilizados nestas receitas

FK-687711
Forma retangular
para biscoitos

FK-8058
Forma retangular com
fundo removível

FK-43403
Cortador manual
de bolo

FK-1482
Forma antiaderente
para 12 muffins

FK-2481
Forma antiaderente
para pão

FK-40412
Batedor de ovos

FK-45463
Ralador com coletor

EV-FRST-EZ-11
Conjunto com 4 frascos,
6 bicos para confeitar e
espátula

FK-42926
Pincel de cozinha

FK-684335
Panela esmaltada

PB-59010
Caçarola retangular
com tampa

PB-59304
Travessa quadrada e
tapete de silicone

Faça sua lista de presentes
no Huddies. Lá, você encontra
os produtos do Bazar Hudson,
durante todo o ano. E mais,
você recebe seus presentes
em qualquer lugar do Brasil.

www.huddies.com.br

