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Espetinho de Melão
Ingredientes

½ melão amarelo (redondo, 
casca amarela e polpa branca);
½  melão cantaloupe (redondo, 

casca verde e polpa laranja);
12 fatias de presunto de parma 

ou salaminho.

Modo de preparo
O primeiro passo é bolear os 
melões com um boleador 
culinário. Em seguida, monte 
cada espetinho com meia fatia 
de presunto de parma (ou uma 
fatia de salaminho) e uma 
bolinha de melão.
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Cebola empanada
assada (Blooming onion)

Ingredientes
1 cebola gigante;

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

azeite de oliva;
sal e temperos a gosto.

Modo de preparo
Coloque a cebola no suporte 
para fatiar e corte-a. Retire 
o miolo da cebola. Abra e 
separe bem as pétalas. 
Separadamente, misture a 
farinha de trigo, o sal e os de-
mais temperos. Adicione água 
até dar o ponto de creme. 

Mergulhe a cebola no creme e, em seguida, passe na farinha 
de rosca até empanar todas as pétalas. Repita o processo. 
Enquanto a cebola descansa na geladeira por 15 minutos, pre-
aqueça o forno a 200°C. Retire a cebola da geladeira, e asse-a 
até dourar, por cerca de 20 min. Abra a cebola com cuidado e 
coloque o molho no centro.



Ingredientes (molho)
½ copo de creme de leite

com soro;
2 colheres (sopa) de catchup;

1 colher (sopa) de
 raiz forte em pó;

3 pitadas de páprica picante;
1 pitada de pimenta

do reino em pó;
1 pitada de pimenta

vermelha em pó;
2 pitadas de sal.

Modo de preparo
Misture tudo e sirva junto com 
a cebola.
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Guacamole

Ingredientes
1 abacate maduro descascado;

2 tomates médios maduros;
1 cebola roxa picada;
½ xícara de folhas de

coentro picadas;
suco de 1 limão;

cominho e pimenta
do reino a gosto;

sal a gosto.

Modo de preparo
Pique os tomates sem semente, 
a cebola e as folhas de 
coentro, e coloque-os em uma 
tigela. Acrescente o abacate e 
amasse-o. Misture tudo com 
cuidado para que o abacate 
não vire uma pasta (os peque-
nos pedaços fazem parte da 
receita). Acrescente o limão 
e o azeite. Prove e acrescente 
sal, cominho e pimenta do 
reino se desejar.
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Mil Folhas
de Batata

Ingredientes
2 batatas médias;

2 a 3 colheres (sopa)
de manteiga;

1 colher (sopa) de tomilho ou 
alecrim fresco picado;

2 dentes de alho picados;
100g de parmesão ralado;

sal e pimenta a gosto.

Modo de preparo
Preaqueça o forno em tempe-
ratura média (180ºC) e unte 
as formas de cupcake. Use 
um mandoline para cortar 
rodelas finas de batata. Não 
precisa descascá-las. Tempere 
as batatas com sal, pimenta 
do reino, manteiga derretida, 
alho picado e tomilho. Coloque
-as, uma por uma, no fundo 
de cada forminha. Leve ao 
forno por 25 minutos. Retire 
e cubra com parmesão. Asse 
por mais 15 minutos.
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Muffin Vegano

Ingredientes (massa)
1 ½ xícara de água;
½ xícara de azeite;

2 xícaras de farinha de trigo;
1 colher (chá) de sal;

1 colher (chá) de açúcar cristal;
1 colher (sopa) de
fermento em pó.

Ingredientes (recheio)
½ alho poró picado;
½ abobrinha picada;

½ xícara de cenoura ralada;
salsa e cebolinha a gosto;

sal e pimenta a gosto.

Modo de preparo
Bata a água, o azeite, o sal 
e o açúcar no liquidificador 
e despeje a mistura em uma 
tigela. Acrescente a farinha.  
Por último, adicione o fermen-
to e mexa sem bater. Coloque 
os ingredientes do recheio na 
massa e misture 
bem. Verifique o sal. Unte for-
minhas de muffins, empadi-
nhas ou cupcakes.  Distribua 
a massa com uma colher. 
Preaqueça o forno a 180°C 
e asse por mais ou menos 
35 minutos ou até que eles 
estejam dourados. 
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Bolo de Cenoura
de Páscoa

Ingredientes
½ xícara (chá) de óleo;

3 cenouras médias cortadas;
3 ovos;

1 ½ xícara de açúcar;
2 xícaras de farinha de trigo;

1 colher (sopa) de
fermento em pó.

Modo de preparo
Bata no liquidificador a 
cenoura, os ovos e o óleo. 
Acrescente o açúcar e bata 
até obter uma massa lisa. 
Coloque a mistura em uma 
tigela e, então, acrescente a 
farinha de trigo peneirada. 
Misture o fermento delica-
damente. Unte e enfarinhe a 
forma de coelho e despeje a 
massa. 
Preaqueça o forno a 180°C e 
asse por aproximadamente 
40 minutos. Espere esfriar e 
desenforme. 
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Bombom de Nozes
Ingredientes

1 lata de leite condensado;
1 colher (sopa) de manteiga;

1 xícara (chá) de
nozes picadas torradas;

manteiga para untar;
300g de cobertura

de chocolate ao leite. 

Modo de preparo
Misture o leite condensado 
com a manteiga e leve ao 
fogo baixo, mexendo sempe, 
até que solte do fundo da 
panela (cerca de 15 minutos). 
Junte as nozes, misture 
rapidamente e despeje em um 
prato untado. Deixe esfriar. 
Enrole os bombons. Derreta 
a cobertura de chocolate e 
despeje-a sobre uma forma 
de bombons. Quando o 
chocolate endurecer, recheie 
a forma com os bombons 
enrolados, e cubra com o 
chocolate derretido. Espere 
endurecer e desenforme.
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Bombom Prestígio
Ingredientes

 180g de chocolate
ao leite picado;

100g de coco ralado;
1 xícara (chá) de água;

½ xícara (chá) de açúcar.

Modo de preparo
Em uma panela, coloque 
a água e o açúcar. Após 
levantar fervura cozinhe a 
calda por aproximadamente 
8 minutos - não precisa ser 
uma calda grossa. Após esse 

tempo, acrescente o coco ralado e cozinhe mexendo sempre 
por aproximadamente 5 minutos. O coco vai absorver toda a 
calda e vai ficar bem úmido. Deixe esfriar totalmente para usar 
como o recheio do bombom.
Para fazer os bombons, derreta o chocolate em banho-maria 
ou no micro-ondas. Coloque uma camada de chocolate no 
molde de bombom, espalhando bem e tirando o excesso. 
Coloque a forma virada para baixo sobre papel manteiga e 
leve à geladeira por aproximadamente 10 minutos, ou até que 
endureça.
Recheie a forma com o doce de coco e cubra com o chocolate 
derretido que sobrou. Leve novamente à geladeira até que 
endureça de novo. A forma ficará esbranquiçada quando os 
bombons estiverem prontos para serem desenformados.
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Cupcake de Baunilha
e Chocolate

Ingredientes (baunilha)
3 ovos;

1 colher (sopa) de 
fermento em pó;

2 xícaras de farinha de trigo;
1 colher (sopa) de

extrato de baunilha;
1 ½ xícaras de açúcar;

120 ml de leite;
½ xícara de óleo.

Modo de preparo
Bata os ovos, a essência de 
baunilha, o leite, o óleo e o 
açúcar. Em seguida, coloque 
essa mistura em uma tigela e 
acrescente a farinha de trigo. 
Mexa devagar e, por último, 
acrescente o fermento em pó. 
Mexa até que se torne uma 
mistura homogênea.



Ingredientes (chocolate)
½ xícara de chocolate em pó;

1 xícara de açúcar;
2 xícaras de farinha de trigo;

2 ovos;
120 ml de leite;

½ xícara de óleo;
1 colher (sopa) de 
fermento em pó.

Modo de preparo
Bata os ovos, o óleo, o 
açúcar e o chocolate em pó. 
Acrescente a farinha de trigo 
peneirada intercalando com o 
leite até formar uma mistura 
homogênea. Por último acres-
cente o fermento em pó.

Montagem
Coloque as forminhas de papel na forma de cupcake e encaixe 
o separador de sabores. Despeje de um lado a massa de bau-
nilha e do outro a massa de chocolate. Retire a divisória antes 
de levar ao forno. Asse em forno médio preaquecido a 180ºC 
por aproximadamente 30 minutos. Pode cobrir com brigadeiro 
tradicional, branco, doce de leite ou ganache de chocolate. 



FK-1482
Forma para cupcake 

e muffin

Confira nossos produtos utilizados nestas receitas

PR-PL81000
Mandoline profissional

PR-3321
Descascador e boleador

de frutas

FK-9994
Forma  de páscoa

FK-9100
Forma em formato 

de coelho

NG-YF001
Suporte para fatiar 

cebola



FK-43065
Conjunto de 12 separadores

de massa p/ cupcake

FK-1260
Caneta decoradora p/ 

confeitar - 2 bicos

PR-PS700
Balança digital de precisão 
com conversão de medidas

FK-2500
Forma de silicone

para bombons
Linha Happy Easter

FK-684335
Panela esmaltada

FK-49823
Conjunto de 4 xícaras

medidoras



www.huddies.com.br

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.


