Conheça nosso curso de Brigadeiros sem Mistérios
Sonia Cunha – Caramelo doce

Brigadeiro tradicional
Ingredientes:
1 lata de leite condensado
1 caixinha de creme de leite
1 colher ( sopa ) de manteiga sem sal
4 colheres de chocolate em pó ( de boa
qualidade)
Para confeitar, Chocolate granulado,
forminhas
Preparo:
Em uma panela misture todos os ingredientes muito bem.
Leve ao fogo baixo mexendo sempre, até chegar ao
ponto de desgrudar do fundo da panela.
Passe para um prato e deixe esfriar completamente.
Faça bolinhas, passe por chocolate granulado e
coloque nas forminhas.
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Brigadeiro de chocolate Branco
Ingredientes:
1 lata de leite condensado
1 caixinha de creme de leite
1 colher ( sopa ) de manteiga sem sal
100 g de chocolate branco picado( de boa
qualidade)
Para confeitar, confeitos brancos ou chocolate
branco raspado com a faca
forminhas

Preparo:
Em uma panela misture todos os ingredientes muito bem.
Leve ao fogo baixo mexendo sempre, até chegar ao
ponto de desgrudar do fundo da panela.
Passe para um prato e deixe esfriar completamente.
Faça bolinhas, confeite e
coloque nas forminhas.
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Brigadeiro de Morango ( bicho de pé )
Ingredientes:
1 lata de leite condensado
1 caixinha de creme de leite
1 colher ( sopa ) de manteiga sem sal
1 colher de sobremesa de gelatina de morango ( ou se
preferir 4 colheres de sopa de Nesquik
Para confeitar açúcar cristal ou comum
forminhas

Preparo:
Em uma panela misture todos os ingredientes muito bem,
principalmente pela gelatina. ( observe se está na
cor desejada, mas não acrescente demais ).
Leve ao fogo baixo mexendo sempre, até chegar ao
ponto de desgrudar do fundo da panela.
Passe para um prato e deixe esfriar completamente.
Faça bolinhas, confeite e coloque nas forminhas.

Caramelo doce
Sonia Cunha – Caramelo doce

Brigadeiro de Limão
Ingredientes:
1 lata de leite condensado
1 caixinha de creme de leite
1 colher ( sopa ) de manteiga sem sal
1 colher de sopa de raspas de limão ( só a parte verde )
50ml de suco de limão coado
Para confeitar açúcar cristal ou comum misturado com
raspas de limão
forminhas
Preparo:
Em uma panela misture os 3 primeiros ingredientes muito
bem e leve ao fogo baixo mexendo sempre,
até chegar quase ao ponto, junte
as raspas e o suco do limão, volte a mexer até chegar
ao ponto de desgrudar do fundo da panela.
Passe para um prato e deixe esfriar completamente.
Faça bolinhas, confeite e coloque nas forminhas.
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Brigadeiro coberto com cookies
Ingredientes:
1 lata de leite condensado
1 caixinha de creme de leite
1 colher ( sopa ) de manteiga sem sal
100 g de chocolate branco picado
Cookies de chocolate esfarelados para confeitar
forminhas

Preparo:
Em uma panela misture os 4 primeiros ingredientes
muito bem, leve ao fogo baixo mexendo sempre, até chegar ao
ponto de desgrudar do fundo da panela.
Passe para um prato e deixe esfriar completamente.
Faça bolinhas, confeite com os cookies esfarelados
e coloque nas forminhas.
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Brigadeiro de Kit Kat
Ingredientes:
1 lata de leite condensado
1 caixinha de creme de leite
1 colher ( sopa ) de manteiga sem sal
4 colheres de chocolate em pó
Chocolates Kit Kat esfarelados ( o quanto desejar )
Para confeitar use confeitos coloridos e forminhas
Preparo:
Coloque o leite condensado , o creme de leite, a manteiga
e o chocolate na panela, mexa e leve ao fogo baixo até pegar
o ponto. Passe para um prato deixe esfriar, corte o Kit Kat em
pedacinhos. Abra na palma da mão e recheie com um
pedacinho do kit kat
Se preferir esfarele o Kit Kat e enrole junto com a massa
Passe por confeito colorido.
Dica: não misture o Kit Kat à massa quente na panela porque
amolece. Se for enrolar, pegue um pouco da
massa e um pouco de Kit Kat esfarelado e enrole junto.
Coloque nas forminhas.
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Brigadeiro de coco queimado
Ingredientes:
1 lata de leite condensado
1 caixinha de creme de leite
1 colher ( sopa ) de manteiga sem sal
100 g de coco ralado queimado
100g de coco ralado queimado para enfeitar
Dica: se você não encontrar o coco queimado de pacote,
coloque em uma panela o coco branco e vá mexendo até ficar
queimadinho, no microondas também dá para fazer,
( 30 em 30 segundo ) mas cuidado para não deixar muito
tempo e torrar.
Preparo:
Misture o leite condensado, o creme de leite a manteiga e o
coco, leve ao fogo até engrossar,
(atenta ao ponto porque engrossa rápido
e cuidado para não pegar no fundo), até aparecer o fundo
da panela. Passe para um prato e deixe esfriar.
Faça as bolinhas, passe por coco ralado queimado.
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Brigadeiro de ameixas pretas e coco
Ingredientes
1 lata de leite condensado
1 caixinha de creme de leite
1 colher ( sopa ) de manteiga sem sal
100 g de coco ralado seco
100 g de ameixas secas ( se estiver muito dura,
deixe um pouco de molho em água quente, 5 min, ou até
Que amoleça um pouco)
Coco ralado seco para confeitar ou açúcar
Forminhas

Preparo:
Misture o leite condensado , o creme de leite,
a manteiga e o coco.
Leve ao fogo até engrossar um pouco. Cuidado para não
grudar no fundo.
Quando já estiver quase no ponto junte as ameixas picadas
Coloque em um prato, deixe esfriar totalmente.
Faça bolinhas e passe pelo coco ralado ou açúcar.
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Brigadeiro dois amores
Ingredientes
1 receita de brigadeiro tradicional
1 receita de brigadeiro de chocolate branco
Chocolate granulado para confeitar
Forminhas
Preparo:
Faça cada um dos brigadeiros como descritos nas suas
receitas e reserve.
Na hora de enrolar faça uma bolinha de cada um
dos brigadeiros e junte-os formando um só. Enrole e
passe por chocolate granulado e coloque nas
forminhas.
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Brigadeiro de coco recheado de damasco
Ingredientes
1 lata de leite condensado
1 caixinha de creme de leite
1 colher ( sopa ) de manteiga sem sal
100 g de coco ralado seco
Damascos secos picados
Coco ralado seco para confeitar
Forminhas

Preparo:
Misture os 4 primeiros ingredientes muito bem e leve ao
fogo baixo mexendo sempre, até desprender do fundo da panela.
Passe para um prato e deixe esfriar.
Abra um pouco da massa na palma da mão e recheie com o
damasco, feche e passe por coco ralado seco.
Coloque nas forminhas.

Brigadeiro branco recheado com brownie
Ingredientes
1 lata de leite condensado
1 caixinha de creme de leite
1 colher ( sopa ) de manteiga sem sal
100 g de chocolate branco picado
Recheio:
Brownie de chocolate de sua preferência
Açúcar para confeitar
Forminhas
Preparo;
Misture os 4 primeiros ingredientes e leve ao fogo baixo mexendo
sempre, até desgrudar do fundo da panela.
Deixe esfriar completamente.
Abra um pouco na palma da mão coloque um pedacinho de brownie
e feche , passe por açúcar e coloque em forminhas.

Sonia Cunha – Caramelo doce

Brigadeiro recheado com balas de licor
Ingredientes:
1 lata de leite condensado
1 caixinha de creme de leite
1 colher ( sopa ) de manteiga sem sal
4 colheres de chocolate em pó
Recheio:
Balas ( gotas ) de licor
Granulado colorido para confeitar

Preparo:
Misture o leite condensado, a manteiga , o creme de leite,
o chocolate e leve ao fogo até engrossar e atingir o ponto.
Passe para um prato e deixe esfriar. Abra um pouco de massa
na palma da mão e coloque uma gota de licor, feche e passe
Pelo confeito.
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Olá amigas e amigos, estas receitas de brigadeiro
foram elaborada, feitas e testadas por mim ,na minha cozinha.
O objetivo foi te mostrar que você pode fazer deliciosos
brigadeiros com ingredientes que você encontra
em supermercados comuns, perto de sua casa, basta escolher
Ingredientes de boa qualidade.
E mostrar que não é complicado, basta querer, se esforçar, se
dedicar e começar a fazer a diferença.
Seja para adoçar a família, presentear amigos ou para vender
estas receitas diferentes vão te fazer adoçar a vida.
Faça as receitas, crie outras, e pode contar comigo para
qualquer orientação que for necessária, caso precise.
Conheça nosso curso completo de Brigadeiros sem Mistérios
www.docesemmisterio.com
Conheça nosso blog
www.caramelodoce.com.br

E me contate para tirar dúvidas ou dizer um “Oi”
soniampsc@gmail.com
E acompanhe a Caramelo doce no face também

https://www.facebook.com/caramelodoceedocinho/
Obrigada!
Apostila elaborada por Sonia Cunha – Caramelo doce

