RECEITAS TRADICIONAIS

Receita de Pão de Queijo
INGREDIENTES
●
●
●
●
●
●
●

2 copos americanos de leite
1 copo americano de água
1/3 de copo americano de óleo
1 colher de sopa de sal
500 g de polvilho doce
Queijo ralado a gosto
3 ovos inteiros

MODO DE PREPARO
1.
2.
3.
4.
5.

Ferva o leite com a água e o óleo
Em uma vasilha misture o polvilho e o sal
Jogue o líquido fervido e misture com uma colher grande
Espere esfriar e despeje o queijo ralado e os ovos
Misture a massa com a mão amassando bem até virar uma cola caseira
dura
6. Faça bolinhas do tamanho que preferir
7. Asse em forno bem quente até dourar
8. Sirva quentinho

https://maisminas.org/pao-de-queijo/ Acesso em 5 de abril de 2019

INGREDIENTES
1 Leite condensado (lata ou caixinha)
3 colheres (sopa) de Chocolate em Pó
1 colher (sopa) de manteiga
1 xícara (chá) de chocolate granulado
MODO DE PREPARO
1- Em uma panela, coloque o leite condensado com o Chocolate em pó e a
manteiga.
2- Misture bem e leve ao fogo baixo, mexendo sempre até desprender do fundo
da panela (cerca de 10 minutos).
3- Retire do fogo, passe para um prato untado com manteiga e deixe esfriar.
4- Com as mãos untadas, enrole em bolinhas e passe-as no granulado. Sirva em
forminhas de papel.
DICA: Símbolo da culinária brasileira, o Brigadeiro tradicional é enrolado e
coberto com chocolate granulado.
http://origemdascoisas.com/a-origem-do-brigadeiro/ Acesso em 5 de abril de
2019
https://www.receitasnestle.com.br/receitas/Brigadeiro Acesso em 5 de abril de
2019

RECEITA
● 4 ovos;
● 2 xícaras de chá de açúcar;
● 2 xícaras de chá de trigo;
● 1 xícara de chá de fubá;
● 3 colheres de sopa de manteiga;
● 1 xícara de chá de leite;
● 4 colheres de chá de fermento.
MODO DE PREPARO
● Bater as claras em neve, acrescentar o açúcar, continuar batendo.
● Acrescente aos poucos os outros ingredientes e continue batendo,
coloque por último o fermento, bata por mais 1 minuto.
● Coloque a massa numa forma untada e deixe assar em forno médio
pré-aquecido por aproximadamente 30 minutos.

http://aculinariaeaocupacaodobrasil.pbworks.com/w/page/1365155/Bolo%20de
%20Fub%C3%A1 Acesso em 5 de abril de 2019

