


Mais um inverno está chegando e, com ele, algumas das receitas mais deliciosas e encantadoras 
deste ano! Muitas delas estão reunidas aqui, esperando você colocar a mão na massa para lucrar 

muito. Acompanhe as dicas do Faça & Lucre e boas vendas!

Bombom de  

Morango
Esse docinho, além de delicioso, é a cara 
do inverno! E a decoração é um charme 

à parte, feita com Pasta Americana 
MAVALÉRIO, Coberturas Premium 
MAVALÉRIO e Pó Para Preparo de 

Sobremesa Sabor Morango MAVALÉRIO.

Cupcake de

Mandioca
Mandioca combina demais com 

as tradicionais festas juninas, não 
é? Então, inove com essa delícia 
de cupcake, que fica ainda mais 

gostosa com o CHOCO POWER BALL 
MAVALÉRIO Micro Sabor Chocolate.

Essa dica é incrível: utilize caixinhas 
com laços para deixar a apresentação 
do Bombom Trufado maravilhosa! Se 
bem que ele já é uma delícia por si 

só, já que leva as Coberturas Premium 
Branca e Meio Amarga MAVALÉRIO.

Bombom 

Trufado

Encontre essas e muitas outras receitas em: www.mavalerio.com.br/faca-e-lucre 



Passo a passo delicioso

Cupcake 
Red Velvet

Rendimento: 10 unidades 

Tempo de Preparo: 1h40

INGREDIENTES:
Massa
• 2 ovos
• 50 ml de água
• 100 ml de óleo
• 50 g de creme de leite
• 5 ml de Aroma de Baunilha MAVALÉRIO
• 100 g de açúcar refinado
• 5 g de Cacau em Pó Alcalino MAVALÉRIO

• 125 g de farinha de trigo
• 8 g de fermento em pó
• Corante em gel vermelho Q.B.*

Decoração

• Pasta Americana MAVALÉRIO Q.B.*
• Corante em gel vermelho Q.B.*
• Cobertura à Base de Açúcar “Açúcar Gelado” MAVALÉRIO

MODO DE PREPARO:
Massa: Em um recipiente, coloque os ovos, a água, o óleo, o 
creme de leite, o Aroma de Baunilha, o açúcar refinado, o Cacau 
em Pó, a farinha de trigo, o fermento em pó e o corante em gel 
vermelho. Misture muito bem, distribua a massa em uma assadeira 
própria para cupcake e leve ao forno preaquecido a 180 °C, por 
aproximadamente 25 minutos.

Confira os detalhes!

1 - Em um recipiente 
coloque os ovos, a 

água e o óleo.

2 - Em seguida, acrescente 
o creme de leite e o Aroma 

de Baunilha.

3 - Junte o açúcar e o 
Cacau em Pó.

4 - Acrescente a farinha de 
trigo, o fermento em pó e o 
corante em gel vermelho.

5 - Misture bem até 
ficar homogêneo.

6 - Distribua a massa 
em uma forminha 

própria para cupcake.

7 - Leve para assar em forno 
preaquecido a 180 ºC, por 

aproximadamente 25 minutos.

8 - Tinja a Pasta Americana com 
corante em gel vermelho e abra 

com o auxílio de um rolo.

9 - Utilize um cortador 
pequeno de coração e corte 

a Pasta Americana.

10 - Coloque o molde do 
coração sobre o cupcake e 

peneire Açúcar Gelado.

DECORAÇÃO: 
Tinja a Pasta Americana com corante em gel vermelho, 
abra com o auxílio de um rolo e corte com o cortador de 
coração. Em seguida, coloque-o sobre o cupcake e polvilhe 
Açúcar Gelado.

*Q.B. = Quanto Basta



Bombom 
Trufado

Rendimento: 30 unidades  

Tempo de Preparo: 40 min

INGREDIENTES:
Casquinha 
• 400 g de Cobertura Premium Sabor 
Chocolate Meio Amargo MAVALÉRIO
• Folha de transfer 

Recheio Trufado
• 250 g de Cobertura Premium Sabor 
Chocolate Branco MAVALÉRIO
• 80 g de creme de leite

MODO DE PREPARO:
Casquinha: Em um recipiente, derreta a Cobertura Meio Amarga em banho-maria ou micro-ondas. Corte uma folha de transfer com 
o desenho de sua preferência e coloque em uma forminha de bombom imantada. Em seguida, preencha a forminha e vire para retirar 
o excesso de Cobertura.

Recheio Trufado: Em um recipiente, derreta a Cobertura Branca em banho-maria ou micro-ondas, acrescente o creme de leite e 
misture bem.

MONTAGEM: 
Quando a Cobertura da casquinha do bombom começar a secar, recheie com o recheio trufado – com o auxílio de uma manga de 
confeitar. Em seguida, espalhe a Cobertura Meio Amarga derretida para fechar o bombom. Leve à geladeira até ficar firme, retire e 
desenforme.



Canjica de 
Chocolate

Rendimento: 1,5 kg  

Tempo de Preparo: 5h

INGREDIENTES:
• 500 g de milho para canjica branca 
• Água Q.B.*
• 250 ml de leite 
• 200 ml de leite de coco 
• 380 g de leite condensado 
• 30 g de Cacau em Pó Alcalino MAVALÉRIO  

• 100 g de creme de leite 
• 100 g de Cobertura Premium Sabor Chocolate 
Meio Amargo MAVALÉRIO 

Decoração
• Flocos Macios Sabor Chocolate MIL CORES 
MAVALÉRIO Q.B.*

MODO DE PREPARO:
Em um recipiente, coloque o milho para canjica, cubra com água e deixe de molho por 4 horas. Feito isso, escorra a água, coloque 
o milho para canjica em uma panela, coloque água até cobrir e cozinhe até que fique macia. Acrescente o leite, o leite de coco e o 
leite condensado, depois deixe ferver até ficar cremosa. Em outro recipiente, misture o Cacau em Pó e o creme de leite até dissolver, 
depois junte na canjica. Por último, coloque a Cobertura Meio Amarga até derreter.

DECORAÇÃO:  
Divida a canjica em potinhos e decore com os Flocos Macios.

*Q.B. = Quanto Basta



Bolo Cremoso de 
Morango

Rendimento: 1 unidade 

Tempo de Preparo: 4h

INGREDIENTES:
Massa
• 3 ovos
• 160 g de farinha de trigo
• 125 g de açúcar refinado
• 15 g de emulsificante para bolo
• 10 g de fermento em pó
• 80 ml de água gelada
• 10 ml de Aroma de Morango MAVALÉRIO

Recheio Cremoso de 
Morango
• 395 g de leite condensado
• 50 g de creme de leite
• 20 g de Pó para Preparo de 
Sobremesa Sabor Morango 
MAVALÉRIO
• 200 g de chantilly batido

Cobertura de Marshmallow 
• 125 g de Pó para Preparo de Glacê 
Real MAVALÉRIO
• 50 g de clara
• 5 ml de Aroma de Baunilha MAVALÉRIO

Montagem e Decoração
• Morango picado Q.B.*

MODO DE PREPARO:
Massa: Na batedeira, bata os ovos, a farinha de trigo, o 
açúcar refinado, o emulsificante para bolo, o fermento em 
pó e a água gelada, até dobrar o volume. Espalhe a massa 
em uma assadeira de 20 cm de diâmetro e leve para assar 
em forno preaquecido a 180 °C, por aproximadamente 
30 minutos.

Recheio Cremoso de Morango: Na batedeira, bata o 
leite condensado, o creme de leite e o Pó de Morango, até 
ficar cremoso. Em seguida, acrescente o chantilly batido e 
misture.

Cobertura de Marshmallow: Em um recipiente, misture o Pó para Glacê 
Real, a clara e o Aroma de Baunilha. Em seguida, aqueça em banho-maria 
ou micro-ondas, misturando até a clara perder a viscosidade. Depois bata na 
batedeira até montar.

MONTAGEM E DECORAÇÃO: 
Corte o bolo ao meio e espalhe o recheio cremoso de morango. Sobre 
o recheio, espalhe os morangos picados e, sobre os morangos, coloque 
a outra fatia do bolo. Espalhe o marshmallow sobre o bolo, passe uma 
espátula na lateral para o detalhe e decore com morangos.

*Q.B. = Quanto Basta



Cocada de
Maracujá

Rendimento: 35 unidades  

Tempo de Preparo: 2h

INGREDIENTES:
Massa 
• 200 g de leite condensado
• 5 g de Pó para Preparo de Sobremesa Sabor Maracujá MAVALÉRIO 
• 100 g de creme de leite 
• 500 g de coco fresco 
• 100 g de leite em pó 
• 200 g de Açúcar Colorido Amarelo MIL CORES MAVALÉRIO
• 15 g de Confeito Miçanga Sabor Chocolate MIL CORES MAVALÉRIO

MODO DE PREPARO:
Em uma panela, coloque o leite condensado e o Pó de Maracujá, misturando bem até dissolver o pó. Acrescente o creme de leite, 
o coco fresco, o leite em pó e o Açúcar Amarelo. Leve ao fogo para cozinhar até que desgrude da panela e fique cremosa. Retire 
do fogo, deixe esfriar e coloque as Miçangas Sabor Chocolate. Pingue pequenas porções sobre um papel manteiga untado, depois 
deixe descansar para dar uma leve secada.



Pão de Mel Cremoso de
Doce de Leite

Rendimento: 25 unidades  

Tempo de Preparo: 3h

INGREDIENTES:
• 500 ml de leite
• 500 g de açúcar mascavo
• 300 g de mel
• 500 g de farinha de trigo
• 10 g de canela em pó
• 8 g de cravo em pó
• 20 g de fermento em pó
• 4 ovos

• 50 g de Chocolate em Pó Solúvel 
32% de Cacau MAVALÉRIO
• 10 ml de Aroma de Baunilha 
MAVALÉRIO 

Recheio de Doce de Leite 
• 80 g de Açúcar Colorido Branco 
MIL CORES MAVALÉRIO
• 30 g de manteiga 

• 150 ml de leite 
• 790 g de leite condensado 
• 200 g de Cobertura Premium Sabor 
Chocolate Branco MAVALÉRIO

Para Banhar e Decorar
• 1 kg de Cobertura Premium Sabor 
Chocolate Meio Amargo MAVALÉRIO
• Confeito Figura Coração MIL CORES 
MAVALÉRIO Q.B.*

MODO DE PREPARO:
Massa: Em uma panela, coloque metade 
do leite, o açúcar mascavo e o mel, 
levando ao fogo até dissolver por completo. 
Em um recipiente, coloque a farinha de 
trigo, a canela em pó, o cravo em pó e o 
fermento em pó. Misture bem e reserve. No 
liquidificador, bata os ovos com o restante 
do leite e acrescente o Aroma de Baunilha. 
Em seguida, misture com a primeira parte 
líquida já dissolvida e ainda morna. Mexa 
bem e despeje todo o líquido sobre a 
farinha de trigo, mexa delicadamente e 

coloque a massa em uma assadeira 
retangular grande e untada. Leve para assar 
em forno preaquecido a 180 °C, por 
aproximadamente 30 minutos. Depois de 
frio, corte com um cortador de coração.

Recheio de Doce de Leite: Em uma panela, 
coloque o Açúcar Branco e leve ao fogo até derreter. 
Em seguida, acrescente a manteiga, misture e 
coloque o leite aos poucos, mexendo até dissolver. 
Coloque o leite condensado e deixe cozinhar de 
5 a 10 minutos. Retire do fogo, acrescente a 
Cobertura Branca e misture até derreter.

Para Banhar e Decorar: Em um 
recipiente, derreta a Cobertura Meio 
Amarga em banho-maria ou micro-
ondas. Recheie os pães de mel, banhe 
na Cobertura derretida e deixe secar 
sobre um papel manteiga. Coloque a 
Cobertura Meio Amarga derretida em 
uma manga de confeitar, faça risquinhos 
sobre o pão de mel e decore com os 
Confeitos Coração.

*Q.B. = Quanto Basta



Maçã do
Amor

Rendimento: 20 unidades  

Tempo de Preparo: 30 min

INGREDIENTES:
• 300 g de Cobertura Premium Sabor Chocolate ao Leite e Meio Amargo “Blend” MAVALÉRIO
• 300 g de Cobertura Premium Sabor Chocolate Branco MAVALÉRIO

Decoração
• Granulado Crocante Mesclado Sabor Chocolate MIL CORES MAVALÉRIO Q.B.*
• Farinha de amendoim Q.B.*

MODO DE PREPARO:
Em recipientes separados, derreta as Coberturas Blend e Branca em banho-maria ou micro-ondas. Espete um palito na maçã, banhe na Cobertura 
Blend e, em seguida, coloque sobre o Granulado Mesclado. Faça o mesmo na Cobertura Branca e coloque sobre a farinha de amendoim.

*Q.B. = Quanto Basta



Fondue de 
Morango

Rendimento: 500 g  

Tempo de Preparo: 4h

INGREDIENTES:
Brigadeiro
• 395 g de leite condensado
• 7 g de farinha de trigo
• 30 g de Cacau em Pó Alcalino 
MAVALÉRIO
• 100 g de creme de leite
• 50 g de Cobertura Premium Sabor 
Chocolate ao Leite MAVALÉRIO

Ganache de Morango
• 300 g de Cobertura Premium 
Sabor Chocolate Branco MAVALÉRIO
• 200 g de creme de leite
• 8 g de Pó para Preparo de 
Sobremesa Sabor Morango 
MAVALÉRIO

Montagem
• Flocos Macios Sabor Chocolate 
MIL CORES MAVALÉRIO
• Granulado Macio Sabor Chocolate 
MIL CORES MAVALÉRIO
• Granulado Crocante Colorido 
MIL CORES MAVALÉRIO
• Flocos Crocantes Sabor Chocolate 
MIL CORES MAVALÉRIO

MODO DE PREPARO:
Brigadeiro: Em uma panela, coloque o leite condensado, a 
farinha de trigo e o Cacau em Pó. Misture bem até dissolver e, 
em seguida, acrescente o creme de leite e a Cobertura ao Leite. 
Leve ao fogo, mexendo sempre, até ficar no ponto de enrolar.

Ganache de Morango: Em um recipiente, derreta a Cobertura 
Branca em banho-maria ou micro-ondas. 

Em outro recipiente, coloque o creme de leite e o Pó de Morango, 
misturando bem até dissolver. Junte na Cobertura derretida e 
misture bem. 

MONTAGEM: 
Enrole o brigadeiro já frio, mergulhe na ganache de morango e 
passe nos Flocos Macios, Granulado Macio, Granulado Colorido 
ou Flocos Crocantes. 



Bombom flor de 

Brigadeiro
Rendimento: 50 unidades  

Tempo de Preparo: 4h

INGREDIENTES:
Bombom
• 600 g de Cobertura Premium Sabor Chocolate 
Branco MAVALÉRIO
• 395 g de leite condensado
• 80 g de frutas secas

Para Banhar
• 600 g de Cobertura Premium Sabor Chocolate 
Branco MAVALÉRIO

Decoração Flor de 
Brigadeiro
• 395 g de leite condensado
• 200 g de creme de leite
• 200 g de Cobertura 
Premium Sabor Chocolate ao 
Leite e Meio Amargo “Blend” 
MAVALÉRIO

MODO DE PREPARO:
Bombom: Em um recipiente, derreta a 
Cobertura Branca em banho-maria ou 
micro-ondas, acrescente o leite con-
densado, as frutas secas e misture. 
Coloque em um recipiente e leve à 
geladeira até ficar firme. Em seguida, 
retire e modele bolinhas.

Para Banhar: Em um recipiente, derreta 
a Cobertura Branca em banho-maria ou 
micro-ondas, banhe as bolinhas e deixe 
secar sobre um papel manteiga. Colo-
que a Cobertura Branca derretida em 
uma manga de confeitar e faça risqui-
nhos nos bombons.

Decoração Flor de Brigadeiro: Em uma pa-
nela, coloque o leite condensado, o creme 
de leite e a Cobertura Blend. Leve ao fogo, 
mexendo sempre até ficar cremoso, quase 
no ponto de enrolar. Deixe esfriar, coloque 
em uma manga de confeitar com bico pé-
tala pequeno e faça rosa nos bombons.
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