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CURSOS ONLINE EM DESTAQUE

Use o cupom de desconto 
QUERODESCONTO em cada um dos links 

abaixo para ganhar 15% de desconto 
 

VÁLIDO ATÉ 17/02/2023

MUNDO FLOWER CAKES 
Apenas R$ 597 

FLOWER CAKE NOVA GERAÇÃO 
Apenas R$ 497 

BUTTERCREAM DE CHANTILLY 
Apenas R$ 597 

CASEIRINHOS FESTIVOS 
Apenas R$ 297 

CONFEITEIRO PROFISSIONAL  
E MOUSSE CAKE 

Apenas R$ 197

DÚVIDAS? Fale com nossa EQUIPE.
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SAIBA MAIS AQUI
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Bolo de Nata
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INGREDIENTES
4 ovos 
280g de nata 
250g de farinha de trigo
50g de amido de milho 
280g de açúcar refinado
200ml de leite
15g de fermento. 

MODO DE PREPARO

1. Misturar o amido de milho com a farinha de trigo e peneirar para tirar os 
grumos.

2. Na batedeira, bater os ovos até que fique totalmente sem cheiro.
3. Adicionar o açúcar aos poucos com a batedeira na velocidade mínima.
4. Com a batedeira desligada, adicione a Nata mexendo até incorporar. 
5. Depois, bater com a velocidade mínima para misturar e tirar todos os grumos 

da nata. 
6. Intercale a farinha com o leite aos poucos com auxilio do fouet.
7. Por último, adicione o fermento em pó.
8. Levar ao forno elétrico entre 120º a 140ºC ou a gás entre 160º a 180ºC.

27 pt
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Bolo de 
Mandioca
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INGREDIENTES

MODO DE PREPARO

4 ovos
395g de leite de condensado
50g de manteiga
200ml de leite de coco
15g de fermento
400g de mandioca cozida
100g de açúcar refinado  
100g de coco ralado

1. No liquidificador, colocar os ovos um a um e ligar na velocidade 
mínima.

2. Depois de bater os ovos, adicionar o açúcar e o leite condensado 
e bater por aproximadamente 40 segundos.

3. Adicione a manteiga.
4. Logo após homogeneizar, adicione o leite de coco.
5. Adicione a mandioca cozida para triturar os pedaços.
6. Adicione o coco ralado no modo pulsar do liquidificador.
7. Por último, adicione o fermento.
8. Levar ao forno elétrico a 150ºC e a gás entre 160º a 180ºC
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CLIQUE AQUI
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https://pay.hotmart.com/I23631547X?off=cwchxnn2&checkoutMode=10


Bolo de 
Laranja

10
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INGREDIENTES

MODO DE PREPARO

1. Colocar os ovos no liquidificador por aproximadamente 40 
segundos ou 1 minuto. 

2. Adicione o açúcar e bater junto dos ovos.
3. Adicione o óleo de girassol.
4. Depois, vai colocando os pedaços da laranja aos poucos no 

liquidificador.
5. Depois de batido, colocar a mistura em um bowl e misturar a 

farinha de trigo com auxilio de um fouet. 
6. Homogeneizando tudo, adicionar por último o fermento.
7. Levar ao forno elétrico a 150ºC e a gás entre 160º a 180ºC.

2 ovos
400g de laranja
250g de farinha de trigo
330g de açúcar refinado (se a laranja estiver 
azeda) Ou 280g (se a laranja estiver doce)
10g de óleo de girassol
15g de fermento
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CLIQUE AQUI

https://pay.hotmart.com/L51483634I?off=qhly64ld&checkoutMode=10


Bolo de 
Coco

13
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4 Ovos
280g de Açúcar Refinado 
135g de Óleo de Girassol
30g de Óleo de coco
120ml de Leite de coco
220g de Farinha de Trigo 
200g de Coco ralado
0,5g de Cravo em pó 
15g de Fermento
Pitada de sal (opcional)

INGREDIENTES

1. No liquidificador, bater os ovos por aproximadamente 40 segundos ou até que fique 
totalmente sem cheiro.

2. Adicionar o açúcar a mistura no liquidificador.
3. Logo após, adicione o óleo de girassol e o óleo de coco.
4. Adicione o leite de coco. 
5. Adicione o cravo em pó.
6. Adicione a pitadinha de sal.
7. Adicione a farinha de trigo em partes a mistura no liquidificador. 
8. Coloque o coco ralado.
9. Fora do liquidificador, adicione o fermento em pó. 
10. Levar ao forno elétrico a 150ºC e a gás entre 160º a 180ºC até ficar douradinho.

MODO DE PREPARO
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Bolo de 
Iogurte
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INGREDIENTES

3 ovos
110g de óleo de girassol
155g de farinha de trigo
230g de açúcar refinado
170g de iogurte integral
3g de sal
15g de fermento químico. 

1. Na batedeira, bater os ovos até que fique totalmente sem cheiro.
2. Depois, adicione o açúcar com a batedeira na velocidade 

mínima para não perder o volume feito pelos ovos.
3. Adicione o óleo a fio ainda com a batedeira na velocidade 

mínima.
4. Adicione o sal e o iogurte.
5. Para incorporar a farinha, despeje o conteúdo da batedeira em 

um bowl. Incorpore a farinha com auxilio de um fouet.
6. Por último, adicione o fermento.
7. Levar ao forno elétrico a 150ºC e a gás entre 160º a 180ºC até ficar 

douradinho.

MODO DE PREPARO
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CLIQUE AQUI

https://pay.hotmart.com/L51483634I?off=qhly64ld&checkoutMode=10


Pudim 
Mimoso
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CLIQUE AQUI
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https://pay.hotmart.com/I23631547X?off=cwchxnn2&checkoutMode=10


Bolo de 
Cenoura
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INGREDIENTES
5 ovos
220g de açúcar refinado
200g de farinha de trigo
50ml de leite
160ml de óleo
50g de amido de milho (maisena)
180g de cenoura
12g de fermento em pó

1. Bater os ovos por 5 minutos no liquidificador, em seguida 
acrescentar o açúcar e bater por mais 3 minutos.

2. Depois, acrescentar o óleo, bater por mais 1 minuto. Por último 
colocar o leite e a cenoura, bater por mais um minuto.

3. Por fim, acrescente aos líquidos todos os secos (farinha, amido 
e por último o fermento), bater apenas para agregar.  O melhor é 
apenas misturar com o fouet.

4. Levar ao forno a 180 graus.

MODO DE PREPARO

💡DICA DA AMELINHA

Usar cenouras cozidas!

Esse é o diferencial para ter um bolo fofo e macio!
Só as pese após o cozimento.
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Pão de Queijo

24
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850g de Polvilho Doce
180g de Óleo 
390ml de água
150ml de leite
250g de queijo
3g de sal (pitada generosa)
8 ovos (aproximadamente 50g cada um, 
pesados sem casca)

INGREDIENTES

1. Ferver a água, o leite e o sal juntos, escaldar o polvilho.
2. Esperar esfriar e adicione o queijo e os ovos um a um até o ponto de enrolar.
3. Untar as mãos com óleo, fazer as bolinhas levar para assar a 120 graus no forno elétrico ou 

200 no forno a gás.

MODO DE PREPARO

💡DICA DA AMELINHA

Para congelar, fazer as bolinhas e levar para o freezer na 
assadeira. Depois de endurecer, acondicionar em sacos 

vedados e guardar por até 30 dias.

Para dar sabor de recém feito, nos dias subsequentes ao 
preparo do pão de queijo, borrife com água e leve ao forno 

novamente para que volte a ficar macio.

Experimente com brigadeiro ou outro recheio doce, fica 
espetacular.
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CURSOS ONLINE EM DESTAQUE

Use o cupom de desconto 
QUERODESCONTO em cada um dos links 

abaixo para ganhar 15% de desconto 
 

VÁLIDO ATÉ 10/02/2023

MUNDO FLOWER CAKES 
Apenas R$ 597 

FLOWER CAKE NOVA GERAÇÃO 
Apenas R$ 497 

BUTTERCREAM DE CHANTILLY 
Apenas R$ 597 

CASEIRINHOS FESTIVOS 
Apenas R$ 297 

CONFEITEIRO PROFISSIONAL  
E MOUSSE CAKE 

Apenas R$ 197

DÚVIDAS? Fale com nossa EQUIPE.
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https://pay.hotmart.com/E42137684R?off=21rvxzpz&checkoutMode=10
https://pay.hotmart.com/E42137684R?off=21rvxzpz&checkoutMode=10
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