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Ganache de Chocolate escuro
Ingredientes

• 700 gr de Chocolate Selecta Supreme Meio Amargo
• 200 Creme de leite UHT 20% gordura
Modo de fazer

Parceiros
@Mixingredientes
@selecta.chocolates

Derreter o chocolate conforme instruções da embalagem e
acrescentar o creme de leite. Aguardar ate que fique cremoso e
aplicar.

Penélope

@penelopeacademy

Brigadeiro Doce de leite
com coco
Ingredientes
• 395g leite condensado
• 395g doce de leite
• 30g manteiga sem sal
• 100g coco em flocos
Misture bem fora do fogo e acrescentar
• 200g creme de leite
Misture bem e leve ao fogo até o ponto ensinado

Massa

Ingredientes

• 4 ovos inteiros
• 130g de açúcar mascavo
• 130g de mel
• 80ml de óleo
Bater bem na batedeira
Acrescentar
• 65g de chocolate em pó 50%
• 1g de canela em pó
• 3g de cravo em pó
Bater bem
Com um fuet intercalar
• 400g de farinha de trigo e 250ml de leite
• Por último 10 g de fermento em pó
Forno pré aquecido 180º
Forma 20x10cm

Calda para molhar
Ingredientes

Receita Ganache
Ingredientes
300g chocolate ao leite ou meio amargo
150g de creme de leite

• 50g leite condensado
• 150ml de água filtrada

Validade: 24hs na geladeira

⚠ Acesso Premium Disponível até 11/11 ás 23:59hs
•
•
•
•

Acesso + 40 vídeo-aulas
Material de apoio em PDF
Certificado de participação
+ 20 aulas Bônus

🔴 PODE PARCELAR NO BOLETO em 6 ou 3x
🎯 Fazendo uma conta simples: se você fosse investir
R$150 (o que já é bem baixo) por 1 aula com estes
professores (são 40 aulas), o investimento seria R$
6.000 (seis mil reais)..
R$ 6.000,00 - R$ 797,00 = R$ 5.203,00 de economia!
Sem contar +20 aulas Bônus +6 aulas Conisugar 2018
🔴 Não perde tempo! PODE PARCELAR NO BOLETO!!!

Quero ser PREMIUM

