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Receita especial 

´

INGREDIENTES 

4 xícaras de amor.

3 xícaras de deixa pra lá

1 xícara de amizade

5 colheres de esperança

2 colheres de ternura

4 partes de paciência

1 barril de alegria

1 pitada de fé

MODO DE PREPARO

Pegue o amor e a amizade, 

misture com a alegria, 

adicione ternura, 

Refogue com paciência 

e “deixa pra lá. 

Junte uma pitada de fé. 

Asse no calor do coração 

e sirva com fartura.
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INGREDIENTES 

500g de amido de milho

1 lata de leite condensado

100g de margarina 

(temperatura ambiente)

MODO DE PREPARO

1-  Misture todos os ingredientes  até formar 

uma massa homogênea.

2- Faça os biscoitos no formato que desejar.

3- Leve para assar, forno quente, por cerca 

de 15 minutos ou até os biscoitos 

ficarem sequinhos.

4- Não deixe dourar a parte de cima 

porque pode queimar a parte de baixo.

Obs. Não precisa untar a forma.

Receita�do�Chef�

Arthur�Nunes�Azevedo�Glória�Silva

"Esta�receita�minha
�bisavó,�avó�e�mãe

�fazem"
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MODO DE PREPARO

PRIMEIRA CAMADA:  Em uma panela, coloque o conteúdo 

de uma lata de leite condensado, acrescente 200 ml 

de leite de vaca, separe as três gemas dos ovos 

e guarde as claras. Passe as 3 gemas por uma 

peneira e acrescente na panela. Adicione 

também uma colher de chá de amido de milho. 

Leve ao fogo brando até engrossar 

(ponto de mingau).  Coloque uma camada 

de biscoitos de maizena no fundo de um 

refratário e despeje a primeira camada do pavê.

CONTINUA...

Receita�do�Chef�

Artur�Coutinho�Pere
ira

Pavê�3�cores

INGREDIENTES 

02 latas de leite condensado

01 caixinha de creme de leite

01 pacote de biscoito de Maizena

400 ml de leite de vaca

7 colheres de sopa de achocolatado;

3 ovos;

2 colheres de chá de amido de milho.
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MODO DE PREPARO

SEGUNDA CAMADA: Em uma panela, coloque o 

conteúdo da outra lata de leite condensado, 

acrescente 200 ml de leite de vaca e 7 colheres 

de sopa de achocolatado. Adicione também 

uma colher de chá de amido de milho. 

Leve ao fogo brando até engrossar (ponto de mingau).

Coloque a segunda camada de pavê no refratário.

Acrescente mais uma camada de biscoitos de maizena.

MODO DE PREPARO

TERCEIRA CAMADA: 

Bata as três claras em neve e 

misture com o creme de leite.

Coloque a 3� camada no refratário.

Receita�do�Chef�

Artur�Coutinho�Pere
ira

Continuação:
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INGREDIENTES

2 colheres de sopa de leite

2 colheres de sopa de açúcar

4 colheres de sopa de manteiga

4 colheres de sopa de chocolate em pó

MODO DE PREPARO

Misture todos os ingredientes 

e leve ao fogo até ferver.

Receita�do�Chef�

Beatriz�Vasconcellos�de�Pau
la

Calda�de�Chocolat
e
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INGREDIENTES

5 dentes de alho amassados

5 colheres de sopa de óleo

1 colher de sopa de manteiga

Sal a gosto

500 gramas de macarrão da sua preferência

Receita�do�Chef�

Bernardo�Brandão
�Vilela

Macarrão�ao�alho�e�
óleo

MODO DE PREPARO

Amasse bem o alho juntamente com o sal, formando 

uma pasta. Em uma frigideira, coloque o alho amassado 

e o óleo. Frite em fogo médio sem deixar o alho queimar, 

só dourar. 

Acrescente a manteiga e deixe ferver um 

pouco, só para incorporar bem o sabor, 

mexendo sempre. Coloque sobre o 

macarrão imediatamente. Finalize 

com queijo parmesão ralado.
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INGREDIENTES

1 lata de leite condensado

100g de coco ralado

2 colheres de manteiga

Leite de coco

150g de chocolate amargo

1 caixinha de creme de leite

Receita�do�Chef�

Bernardo�Ribeiro�P
aravidini

Prestígio�no�Copo

Livro de Receitas

MODO DE PREPARO

Cozinhar em fogo médio, o leite condensado, 

o coco ralado e a manteiga, adicionar duas 

colheres de sopa de leite de coco. Colocar 

nos copos e levar a geladeira até esfriar.

COBERTURA: Adicionar o chocolate 

ao creme de leite morno, mexer até virar 

um creme. Despejar um pouco da cobertura 

nos copos com o creme.

Finalizar com coco ralado.
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INGREDIENTES

MASSA:

2 xícaras de farinha de trigo

Meia xícara de açúcar refinado

1 pitada de sal

4 colheres de sopa de manteiga gelada

2 gemas

RECHEIO: 1 lata de leite condensado

+ Suco de dois limões

COBERTURA 

3 claras de ovos

3 colheres de açúcar refinado

Raspas de 2 limões para decorar

continua...

Receita�do�Chef�

Clara�Carvalho�Co
sta

Torta�de�limão
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MODO DE PREPARO:

MASSA:

Junte o trigo, o açúcar, o sal, a manteiga 

e as gemas, misture com a ponta dos dedos 

até que a massa solte completamente 

das mãos. Forre uma forma de fundo 

removível, fure o fundo com um garfo e 

asse em forno médio a 200°C, pré-aquecido, 

por cerca de 15 minutos, reserve.

RECHEIO

E um recipiente misture o leite condensado 

e o suco de limão. Recheie a massa já assada.

COBERTURA

Bata as claras em neve e acrescente 

o açúcar. Misture bem até obter 

um ponto de suspiro, 

coloque por cima do recheio, 

decore com as raspas do limão 

e leve ao forno novamente até dourar.

Receita�do�Chef�

Clara�Carvalho�Co
sta

Torta�de�limão�-�C
ontinuação
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INGREDIENTES 

3 ovos inteiros

1 lata de milho (sem a água)

1 lata* de leite *USE A MEDIDA DA LATA DO MILHO

1 lata de açúcar 

1 lata de flocão de milho 

Meia lata de óleo 

1 colher de sopa de fermento em pó

Farinha de trigo e margarina (para 

untar a forma redonda de furo no meio)

Receita�do�Chef�

Davi�Gomes�Cardos
o�Pessanha

Bolo�de�milho�de�l
ata

MODO DE PREPARO

Unte a forma com a margarina e a farinha de trigo

Pré-aqueça o forno a 180°C, por ao menos 15 minutos

Coloque todos os ingredientes no 

liquidificador, menos o fermento em pó 

e bata bem até que o milho fique bem moído. 

Acrescente o fermento em pó e pulse 

o liquidificador por 3 vezes

Leve o bolo para assar por cerca de 40 min.

Espere o bolo esfriar para desenformar.

Livro de Receitas

Receita�do�Chef�



INGREDIENTES DA MASSA

4 ovos

¾ xícaras de óleo 

2 cenouras frescas e picadas (300g)

2 xícaras de açúcar 

3 xícaras de trigo

Uma colher de fermento em pó 

Receita�do�Chef�

Eduarda�da�Silva�
Pereira

Bolo�de�cenoura�co
m�cobertura�de�cho

colate

MODO DE PREPARO

1º  Pré-aqueça o forno a 180 °C

2º   Unte uma forma com óleo e trigo

3º� Bata no liquidificador os ovos, o óleo a 

cenoura e o açúcar por 3 minutos.

4º Peneire o trigo em um recipiente e misture ao líquido 

do liquidificador, misturando bem + o fermento em pó.

5º Coloque na assadeira e leve para assar por 35 min.

6º Assim que estiver assado, prepare a cobertura 

e coloque sobre o bolo.
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INGREDIENTES DA COBERTURA

2 colheres de açúcar

5 colheres de Nescau

2 colheres de leite

1 creme de leite

Receita�do�Chef�

Eduarda�da�Silva�
Pereira

Continuação�do�Bo
lo�da�Eduarda

MODO DE PREPARO

Coloque em uma panela o açúcar, o Nescau e o leite. 

Leve ao fogo mexendo até borbulhar. 

Depois acrescente o creme de leite misturando bem 

até borbulhar novamente. 

Ainda quente espalhe sobre o bolo.
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INGREDIENTES 

Chocolate em pó 

 Farinha láctea 

 Leite condensado 

Receita�do�Chef�

Fernanda�Naurath�Rebello�de�
Faria

Bolinhos�do�Felpo�
Filva

MODO DE PREPARO

Coloque o leite condensado em um 

recipiente e vá junte o chocolate 

e misture. Após, vá colocando a 

farinha láctea até o massa 

ficar no ponto de fazer 

bolinhas. Faça as bolinhas 

e aproveite.
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INGREDIENTES 

150ml de suco de maracujá

1 lata de leite condensado

1 lata de creme de leite

Receita�do�Chef�

Lucas�Rizzo�Patel

Mousse�de�Maracujá

MODO DE PREPARO

Bater os três ingredientes no liquidificador 

até ficar homogêneo.

Colocar numa travessa na geladeira 

e esperar quatro horas.

Sua sobremesa está pronta!

Livro de Receitas



INGREDIENTES 

3 xícaras de farinha de trigo

2 xícaras de açúcar

2 ovos

1 colher de fermento

1 copo americano de leite

Açúcar e canela para polvilhar

Nota: eu gosto de acrescentar banana, nesse caso, são 7 bananas prata

Receita�do�Chef�

Manuela�Abreu�M.�C.�do�Nascimento

Badanhas

MODO DE PREPARO

Mexa tudo em uma tigela, faça bolinhos com 

a colher e frite em óleo quente.

Depois passe os bolinhos no açúcar 

com canela e pronto. 

Fica uma delícia!
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INGREDIENTES 

1 xícara e meia de açúcar

1 xíc. de Nescau ou chocolate em pó.

3 ovos

½ xícara de óleo

3 colheres de margarina

1 colher e meia de fermento em pó

1 xícara e meia de leite fervendo

Receita�do�Chef�

Maria�Luíza�Dias�Muniz

Bolo�de�chocolate�
da�Vovó

MODO DE PREPARO

Misture amassando todos os 

ingredientes e depois 

coloque o leite fervendo.

Continua...
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INGREDIENTES COBERTURA 

1 xícara de açúcar

2 colheres de Nescau

2 colheres de margarina

6 colheres de leite

3 colheres de coco ralado

Receita�do�Chef�

Maria�Luíza�Dias�Muniz

Continuação�do�Bo
lo�de�chocolate�da

�Vovó

GLACÊ REAL

3 claras em neve (ou mais, de 

acordo com o tamanho do bolo).

Coloca-se o açúcar peneirado

Gotas de limão

Mexa até que, levantado 

a colher, não caia.
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INGREDIENTES 

3 ovos

3 xícaras rasas de açúcar

3 xícaras cheias de trigo

2,5 colheres (de sopa) de manteiga

1 litro de leite fervendo

50g de queijo parmesão ralado

Receita�do�Chef�

Mariah�Pereira�Chri
stiano

Bolo�Amélia�da�Tia�Helen
a

MODO DE PREPARO

Bater os ovos, o açúcar a manteiga. 

Adicionar o trigo, misturar e 

bater novamente. 

Adicionar o leite mexendo. 

Colocar em forma untada e 

colocar o queijo ralado por cima.
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INGREDIENTES 

1 litro de leite

4 ovos

2 colheres de manteiga

2 xícaras de açúcar

2 xícaras de trigo 

50 gr. de queijo ralado

Receita�do�Chef�

Mell�Carvalho�Barre
to�Schuab

Bolo�Amélia

MODO DE PREPARO

Primeiramente, ferva o leite. Depois, no liquidificador, 

bata os ovos, a manteiga e açúcar. Acrescente o leite 

fervido ao liquidificador. Depois, misture o trigo e, 

por último, o queijo ralado. Coloque numa forma 

untada e enfarinhada e leve ao forno médio 

por mais ou menos 1 hora ou até que o bolo 

fique douradinho por cima. 

Deixe esfriar para desenformar. 
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INGREDIENTES

14 colheres de açúcar

5 colheres de achocolatado

2 colheres (de sopa) de água

1 lata de leite condensado

2 latas leite 

4 ovos

1 colher (de sopa) de amido de milho

1 lata de creme de leite

Receita�do�Chef�

Pedro�Mark�Louvain�da�Co
sta

Sorvete�Fatiado�-�
Receita�de�Família

MODO DE PREPARO

Faz-se a calda com 8 colheres de açúcar. Coloca-se na forma 

de pudim. Faz-se uma calda com achocolatado e a água (não 

vai ao fogo), coloque esta calda sobre a calda de açúcar. 

Faz-se um creme amarelo com leite condensado, com 

leite, as gemas e o amido de milho. Leve ao fogo para 

engrossar e deixe esfriar. Bata as claras em neve, depois 

acrescente 6 colheres rasas de açúcar, depois de bem 

batido coloque o creme de leite. Junte ao creme 

amarelo mexendo com cuidado, coloque sobre 

a calda ao poucos e leve ao congelador 

de um dia para o outro.
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INGREDIENTES

300g de Nutella

2 colheres de sopa de amido de milho

100g de chocolate em pó

300g de chocolate meio amargo

1 caixa e meia de leite condensado

1 caixa e meia de creme de leite

1 xícara de leite integral

Receita�do�Chef�

Taís�Timbó�Martins�Bezerra

Brigadeiro�de�Nutella

MODO DE PREPARO

Mexer tudo na panela em fogo médio

até dar o ponto de fazer as bolinhas

de brigadeiro.
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INGREDIENTES / MODO DE PREPARO:

* Bater no liquidificador por três minutos:

1 xícara de leite // 1 xícara de óleo // 2 ovos

* Depois coloque num recipiente

2 xícaras de trigo // 1 xícara de açúcar

1 xícara de chocolate em pó (ou achocolatado)

1 colher de sopa de fermento em pó

Junte a mistura do liquidificador e misture bem.

Assar em tabuleiro untado e enfarinhado (tabuleiro número 1)

Receita�do�Chef�

Tia�Cynthia

Bolo�Econômico�da
�Tia�Suely

Continua...
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INGREDIENTES / MODO DE PREPARO:

Calda 

2 colheres de margarina

2 colheres de chocolate

3 colheres de açúcar

3 colheres de leite

Misture tudo, deixe ferver e coloque por 

cima do bolo ainda quente.

Receita�do�Chef�

Tia�Cynthia

Continuação�do�Bo
lo�Econômico�da�T

ia�Suely

SUGESTÕES:

1) pode substituir essa calda por 

brigadeiro, fica bom demais!

2) podemos substituir também 

pela receita da calda de chocolate 

da Chef Beatriz que temos neste livro.
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