
PANQUECA
TRADICIONAL
INGREDIENTES:
Meia xícara de farinha de trigo
1 colher de sopa de açúcar
1 colher de chá de fermento químico
1 pitada de sal
1 ovo
Meia xícara de leite
1 colher de sopa de óleo de coco
Gotas de chocolate a gosto
 
 
 
 
 
 
 

MODO DE PREPARO:
Numa tigela, bata o ovo e misture o leite.
Noutra tigela, misture todos os ingredientes
secos. Incorpore aos poucos a mistura líquida
à seca até ficar bem uniforme. Aqueça a
frigideira e unte levemente com o óleo. Com
ajuda de uma concha, coloque a mistura na
frigideira e espere dourar de um lado. Vire e
deixe dourar do outro lado. Sirva quente com
frutas, geleia ou mel.

INGREDIENTES:
1 banana 
1 ovo
2 colheres de sopa de aveia em flocos
Pitada a gosto
 
MODO DE PREPARO:
Amasse a banana e misture aos demais
ingredientes. Unte uma frigideira com
óleo de coco e doure a panqueca dos dois
lados.
 
 

PANQUECA DE 
BANANA



COOKIES DE CHOCOLATE
INGREDIENTES:
50g de manteiga
1 ovo pequeno
1/3 de xíc de açúcar branco
2 colheres de sopa de açúcar mascavo
Meia colher de chá de essência de baunilha
2/3 de xíc de farinha de trigo
Meia colher de sopa de fermento 
40g de gotas de chocolate
 
MODO DE PREPARO:
Pré-aqueça o forno a 180 graus e forre a
assadeira com papel manteiga.
 
 
 

Bata a manteiga com o ovo na batedeira ou
com ajuda de um fouet até formar um creme.
Acrescente o açúcar e a baunilha e bata
novamente.
Misture a farinha à massa com ajuda de uma
colher até obter uma massa macia e adicione
as gotas e chocolate. Leve à geladeira por
cerca de 20 minutos.
Faça bolinhas com ajuda de um pegador de
sorvete e distribua nas assadeiras, deixando
espaço entre elas. Achate levemente com as
mãos e leve ao forno por 15 minutos ou até
dourar. Deixe esfriar sobre uma grade.

MASSA:
2 ovos;
50 ml de óleo;
60ml de leite morno;
3/4 de xíc de açúcar;
1 xíc de farinha de trigo;
1 colher de sopa de fermento
 
PREPARO DO PÃO DE LÓ:
Bata os ingredientes à mão ou no
liquidificador na seguinte ordem: ovos, óleo
e leite. Em seguida, acrescente o açúcar e
bata novamente. Acrescente a farinha e
bata mais uma vez. Adicione o fermento e
bata somente para misturar.
Distribua numa assadeira forrada com
papel manteiga e asse por cerca de 25
minutos. Deixe esfriar sobre a grade.
 
 

CREME:
25g de manteiga
60g de açúcar de confeiteiro
Meia colher de chá de essência de baunilha
1 colher de chá de leite
 
Misture os ingredientes numa tigela e bata
vigorosamente até formar um creme
espesso.
 
GELEIA DE MORANGO
200g de morango
50g de açúcar
1 colher de chá de limão espremido
 
Leve tudo ao fogo baixo e misture até
desmanchar o morango.
 
MONTAGEM:
Corte o pão de ló com ajuda de um aro e
monte na seguinte ordem: bolo, geleia,
creme, bolo. Decore com açúcar de
confeiteiro e morangos frescos.
 
 

NAKED CAKE
COM MORANGO


