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MODO DE PREPARO

Casca e Base: Em um recipiente, derreta a Cobertura Branca em banho-maria ou no micro-ondas. Preencha a forma de silicone seguindo as instruções do fabricante. Leve à 
geladeira até a forma ficar opaca, retire e desenforme. Para a base, coloque um pouco de Cobertura Branca derretida em um copo plástico e leve para geladeira até cristalizar. Retire, 
desenforme e reserve.

Recheio Brigadeiro de Morango: Em uma panela, coloque o leite condensado, o creme de leite, a Cobertura Branca e leve ao fogo, mexendo sempre até ficar cremoso. Retire do fogo, 
acrescente o Pó Sabor de Morango, misture bem e deixe esfriar.

Decoração: Bata na batedeira o Pó de Glacê Real e a água, utilizando o batedor raquete, até formar um creme branco. Se necessário, coloque mais água aos poucos até obter a 
consistência desejada. Divida o conteúdo em quatro recipientes. Coloque o Corante Rosa em um, em outro coloque o Corante Amarelo, no outro o Corante Verde Folha e no último 
o Corante Azul Royal, misturando até que fiquem nas cores desejadas. Em uma Manga de Confeitar, coloque o Bico 2C e o glacê rosa, o Bico 2D e o glacê amarelo, o Bico 65 e o glacê 
verde, o Bico 31 e o glacê Azul Royal. Pressione as cores sobre o papel-manteiga fazendo flores, em seguida, cole Chocogiros Rosa, Choco Power Amarelo e Branco para fazer o 
miolo. Finalize com o glacê verde para fazer o detalhe das folhas. Deixe secar. 

Montagem: Espalhe o recheio brigadeiro de morango nas cascas reservadas e, em seguida, espalhe a cobertura derretida para selar. Vire as cascas, faça risquinhos com a Cobertura 
Branca derretida e espere secar. Em seguida, passe a cobertura derretida nas cascas e feche-as. Coloque um pouco de cobertura derretida na base e cole o ovo. Para finalizar, cole as 
flores com a cobertura derretida.

INGREDIENTES
Casca e Base
• 700 g de Cobertura Premium Sabor

   Chocolate Branco MAVALÉRIO

Recheio Brigadeiro de Morango
• 395 g de leite condensado 
• 100 g de creme de leite
• 100 g de Cobertura Premium

    Sabor Chocolate Branco MAVALÉRIO

• 10 g de Pó para Preparo de

    Sobremesa Sabor Morango MAVALÉRIO

Decoração
• 250 g de Glacê Real MAVALÉRIO
• 40 ml de água aproximadamente 
• Corantes Rosa, Amarelo, Verde

   Folha e Azul Royal WILTON *Q.B.

• Bico para Confeitar Flor 2C  WILTON
• Bico para Confeitar Flor 2D   WILTON
• Bico para Confeitar Folha 65   WILTON

FloridoOVO Tempo de Preparo: 3h Rendimento: 3 unidades

• Bico para Confeitar Pitanga Fechada

   31   WILTON
• Chocogiros Rosa Sabor Chocolate

   MAVALÉRIO *Q.B.
• Choco Power Ball Colorido

    MAVALÉRIO *Q.B

*Q.B. = Quanto Basta

BICOS DE CONFEITAR UTILIZADOS NESTA RECEITA:

Bico para 
Confeitar Flor 2C

Bico para 
Confeitar Flor 2D

Bico para 
Confeitar Pitanga 

Fechada 31

Bico para 
Confeitar Folha 65
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MODO DE PREPARO

Massa para Casca: Em um recipiente, coloque o Açúcar de Confeiteiro, a margarina sem sal, o ovo e o Aroma de Baunilha Branca, misturando muito bem. Em seguida, coloque a farinha 
de trigo, mexendo até obter uma massa enxuta e que não grude nas mãos. Por último, junte os Flocos de Cereais. Depois de misturar tudo, coloque em um saco plástico e leve para a 
geladeira por 20 minutos. Em seguida, abra a massa em uma forma de ovo de Páscoa de alumínio e leve para assar em forno preaquecido a 180 °C por 15 minutos aproximadamente. 
Retire e deixe esfriar.

Mousse de Queijo: Bata na batedeira o chantilly gelado, o cream cheese e o leite condensado até ficar aerado, e reserve.

Creme de Limão: Em um recipiente, coloque o leite condensado e o Pó de Limão, misturando muito bem até ficar consistente. Em seguida, acrescente o creme de leite, mexa e reserve.

Marshmallow: Na batedeira, bata o Pó para Marshmallow e a água, em velocidade alta até montar. Reserve.

Montagem e Decoração: Em um recipiente, derreta a Cobertura Branca em banho-maria ou no micro-ondas. Espalhe no ovo formando uma blindagem. Espere secar e intercale 
camadas de mousse de queijo e do creme de limão. Coloque o marshmallow em uma Manga de Confeitar com Bico 1M e decore o ovo. Passe o maçarico e salpique raspas de limão.

INGREDIENTES
Massa para Casca
• 125 g de Açúcar de Confeiteiro

    Snow Sugar MAVALÉRIO
• 125 g de margarina sem sal
• 1 ovo
• 5 ml de Aroma de Baunilha

   Branca MAVALÉRIO
• 260 g de farinha de trigo
• 30 g de Flocos de Cereais 

   Crocantes MAVALÉRIO

Mousse de Queijo
• 200 g de chantilly gelado
• 100 g de cream cheese
• 100 g de leite condensado

Creme de Limão
• 200 g de leite condensado
• 5 g de Pó para Preparo de Sobremesa

    Sabor Limão MAVALÉRIO
• 50 g de creme de leite

Marshmallow
• 200 g de Cobertura

    Marshmallow MAVALÉRIO
• 80 ml de água

Montagem e Decoração
• Cobertura Premium Sabor

   Chocolate Branco MAVALÉRIO
   *Q.B.

• Manga de Confeitar WILTON
• Bico para Confeitar Pitanga

   Aberta 1M WILTON
• Maçarico
• Raspas de limão *Q.B.

Torta de LimãoOVO Tempo de Preparo: 2h Rendimento: 4 unidades

*Q.B. = Quanto Basta 13
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MODO DE PREPARO

Massa de Cenoura: Bata no liquidificador os ovos, a cenoura picada, o Açúcar de Confeiteiro e o óleo muito bem. Coloque o creme em um bowl, acrescente o leite em pó, a farinha de trigo, 
o amido de milho e o Fermento em Pó, misturando tudo com o auxílio de um fouet. Espalhe a massa em uma assadeira 20x20 cm, untada com papel-manteiga, e leve para assar no forno 
preaquecido a 180 °C de 25 a 35 minutos aproximadamente. Retire e deixe esfriar.

Recheio Brigadeiro Cremoso: Em uma panela, coloque o leite condensado, o Chocolate em Pó, misturando-os bem até dissolver. Em seguida, coloque o creme de leite, a Cobertura Blend e 
leve ao fogo, mexendo sempre até ficar cremoso. Desligue e coloque em um recipiente para esfriar.

Montagem e Decoração: Forre uma forma de ovo de páscoa com plástico filme e intercale fatias do bolo de cenoura e o recheio de brigadeiro cremoso, finalizando com o bolo. Deixe 
descansar por 1 hora. Em seguida, retire, desenforme e reserve. Em um recipiente, coloque a Cobertura Blend e derreta-a em banho-maria ou no micro-ondas. Coloque o chocolate em 
uma manga de confeitar de papel-manteiga e espalhe na borda do ovo, deixando escorrer. Depois de seco, coloque em um prato e decore com o restante do brigadeiro na lateral do ovo, 
utilizando uma Manga de Confeitar com Bico 21. Finalize peneirando Açúcar Gelado.

INGREDIENTES
Massa de Cenoura
• 3 ovos  
• 90 g de cenoura picada 
• 100 g de Açúcar de Confeiteiro

   Snow Sugar MAVALÉRIO 
• 80 g de óleo
• 25 g de leite em pó 
• 100 g de farinha de trigo
• 20 g de amido de milho  
• 6 g de Fermento Químico

   em Pó DR. OETKER

Recheio Brigadeiro Cremoso
• 395 g de leite condensado
• 40 g de Chocolate em Pó

   70% de Cacau MAVALÉRIO
• 200 g de creme de leite
• 100 g de Cobertura Premium

    Sabor Chocolate Blend MAVALÉRIO

Montagem e Decoração
• Manga de Confeitar WILTON
• Bico para Confeitar Pitanga Aberta

   21 WILTON

• Cobertura Premium Sabor

   Chocolate Blend MAVALÉRIO *Q.B

• Açúcar Gelado MAVALÉRIO *Q.B.

Bolo de CenouraOVO Tempo de Preparo: 2h Rendimento: 4 unidades

*Q.B. = Quanto Basta 15
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MODO DE PREPARO

Casca: Em um recipiente, derreta a Cobertura Branca em banho-maria ou no micro-ondas, acrescente o Granulado Rosa, misture e 
preencha a forma de silicone seguindo as instruções do fabricante. Leve à geladeira até a forma ficar opaca, retire e desenforme. 

Recheio Brigadeiro de Morango: Em uma panela, coloque o leite condensado, o creme de leite, a Cobertura Branca e leve ao fogo, mexendo 
sempre até ficar cremoso. Retire do fogo e acrescente o Pó Sabor de Morango. Misture bem e deixe esfriar.

Recheio Brigadeiro Branco: Em uma panela, coloque o leite condensado e o leite em pó, misturando bem até dissolver. Em seguida, 
acrescente o creme de leite, a Cobertura Branca e leve ao fogo, mexendo sempre até ficar cremoso. Reserve e deixe esfriar.

Montagem e Decoração: Coloque o recheio brigadeiro de morango e o brigadeiro branco em Mangas de Confeitar com Bico 21. Em seguida, 
intercale os recheios e finalize com Choco Power Branco.

INGREDIENTES 
Casca 
• 400 g de Cobertura Premium Sabor

   Chocolate Branco MAVALÉRIO
• 30 g de Granulado Rosa

   Mil Cores MAVALÉRIO

Recheio Brigadeiro de Morango
• 200 g de leite condensado 
• 100 g de creme de leite
• 50 g de Cobertura Premium

   Sabor Chocolate Branco MAVALÉRIO

• 6 g de Pó para Preparo de

   Sobremesa Sabor Morango MAVALÉRIO

Recheio Brigadeiro Branco
• 200 g de leite condensado
• 15 g de leite em pó
• 100 g de creme de leite
• 50 g de Cobertura Premium

   Sabor Chocolate Branco MAVALÉRIO

Montagem e Decoração
• Manga de Confeitar WILTON
• Bico para Confeitar Pitanga

   Aberta 21  WILTON 
• Choco Power Ball Mini Sabor

   Chocolate Branco MAVALÉRIO *Q.B.

Branco e Morango
OVO DUO BRIGADEIRO Tempo de Preparo: 4h Rendimento: 2 unidades

IMPORTANTE:

Não deixe a água do
banho-maria ferver

1

Não deixe que a água do banho-
maria ou o vapor entrem em 

contato com o produto

2

Utilize sempre utensílios 
secos e limpos

3

*Q.B. = Quanto Basta 17



DATAS COMEMORATIVAS

18



MODO DE PREPARO

Casca: Em um recipiente, derreta a Cobertura Amarga em banho-maria ou no micro-ondas. Preencha a forma de silicone, seguindo as instruções do fabricante. Leve à geladeira até a 
forma ficar opaca. Retire e desenforme. 

Creme de Caramelo Salgado: Em uma panela, coloque o Açúcar Branco e leve ao fogo até ficar na cor de caramelo claro. Em seguida, acrescente a manteiga sem sal e o creme de leite, a 
pitada de flor de sal ainda no fogo, misturando bem até formar um creme. Retire do fogo e acrescente a Cobertura Branca. Misture e deixe esfriar.

Brownie: Em um recipiente, coloque a Cobertura Meio Amargo, a manteiga sem sal e derreta em banho-maria ou no micro-ondas. Em seguida, acrescente o Cacau em Pó e misture bem.  
Em um recipiente, coloque os ovos e o açúcar refinado. Depois de misturar bem, junte na mistura do chocolate e mexa. Por último, coloque a farinha de trigo e misture. Espalhe a massa em 
uma assadeira untada com papel-manteiga e leve para assar no forno preaquecido a 180 °C por aproximadamente 25 minutos. Depois de frio, corte em fatias e reserve.

Montagem e Decoração: Espalhe o creme de caramelo nas cascas reservadas e, em seguida, coloque a fatia de brownie. Para selar, passe a Cobertura Amarga derretida em banho-maria ou 
no micro-ondas, espalhe o Granulado Macio e deixe secar. Vire as cascas. Passe a Cobertura Amarga derretida, espalhe o Granulado Macio e deixe secar.

INGREDIENTES 
Casca 
• 600 g de Cobertura Premium Sabor

   Chocolate Amargo MAVALÉRIO

Creme de Caramelo Salgado 
• 150 g de Açúcar Colorido Branco Mil

   Cores MAVALÉRIO
• 20 g de manteiga sem sal
• 400 g de creme de leite

• Pitada de flor de sal
• 400 g de Cobertura Premium Sabor

   Chocolate Branco MAVALÉRIO

Brownie 
• 170 g de Cobertura Premium Sabor

   Chocolate Meio Amargo Mavalério
• 115 g de manteiga sem sal
• 25 g de Cacau em Pó

   Alcalino MAVALÉRIO

• 3 ovos
• 200 g de açúcar refinado
• 120 g de farinha de trigo

Montagem e Decoração
• Granulado Macio Sabor Chocolate

   Mil Cores MAVALÉRIO *Q.B.
• Cobertura Premium Sabor

   Chocolate Amargo MAVALÉRIO *Q.B.

Salgado com BrownieOVO CARAMELO 
Tempo de Preparo: 4h Rendimento: 4 unidades

*Q.B. = Quanto Basta 19
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MODO DE PREPARO

Casca: Em um recipiente, derreta a Cobertura Amarga em banho-maria ou no micro-ondas, acrescente os Flocos Cereais Crocantes e mexa. Em seguida, preencha a forma de silicone 
seguindo as instruções do fabricante. Leve à geladeira até a forma ficar opaca. Retire e desenforme. 

Recheio Cremoso de Avelã: Em uma panela, coloque o leite condensado, o creme de leite, a Cobertura Blend, o Recheio Forneável de Avelã e leve ao fogo, mexendo sempre até ficar 
cremoso. Reserve. Depois de frio, recheie as cascas.

Flores de Chantilly Plástico: Hidrate a gelatina com água e reserve. Em um liquidificador, coloque o leite em pó, o amido de milho, o creme de leite, o leite condensado, a água e a gelatina 
derretida e bata tudo muito bem. Em seguida, coloque o líquido em uma panela, acrescente a Cobertura Branca, o Aroma de Baunilha Branca e cozinhe até formar um creme firme e 
que desgrude da panela. Reserve. Depois de frio, acrescente o chantilly batido e misture. Divida em 5 recipientes e tinja com Corante Rosa, Amarelo, Azul Royal, Vermelho, Verde Folha, 
misture até ficar na cor desejada. Coloque os cremes rosa, amarelo, azul royal e vermelho em Mangas de Confeitar com Bico 104. Coloque um pedaço de papel-manteiga sobre uma Base 
para Flores de Metal e faça as flores. Depois deixe secar. Coloque o creme verde em uma Manga de Confeitar com Bico 234 e preencha o ovo para fazer a graminha. Retire as flores já 
secas do papel-manteiga e coloque-as sobre a graminha. 
 

Decoração Casca e Alça: Em um recipiente, derreta a Cobertura Meio Amargo em banho-maria ou micro-ondas, acrescente o rum aos poucos e misture até começar a engrossar. Coloque 
a mistura em uma Manga de Confeitar com Bico 32 e faça detalhes na borda dos ovos. Para o detalhe da alça, pressione o desenho sobre papel-manteiga e, depois de seco, cole no ovo.

INGREDIENTES
Casca 
• 300 g de Cobertura Premium Sabor

   Chocolate Amargo MAVALÉRIO
• 30 g de Flocos de Cereais

    Crocantes MAVALÉRIO

Recheio Cremoso de Avelã
• 395 g de leite condensado
• 200 g de creme de leite
• 100 g de Cobertura Premium Sabor

   Chocolate Blend MAVALÉRIO 

• 100 g de Recheio Forneável

    Sabor Avelã MAVALÉRIO 

Flores de Chantilly Plástico
• 120 g água
• 20 g de Gelatina em Pó

    Incolor DR. OETKER
• 100 g de leite em pó
• 180 g de amido de milho
• 200 g de creme de leite
• 395 g de leite condensado
• 200 ml de água

• 150 g de Cobertura Premium Sabor

    Chocolate Branco MAVALÉRIO
• 10 ml de Aroma de Baunilha

    Branco MAVALÉRIO
• 150 g de chantilly batido
• Corantes Rosa, Amarelo, Azul
   Royal, Vermelho e Verde

    Folha WILTON *Q.B.

• Manga de Confeitar WILTON
• Bico para Confeitar Pétala 104  WILTON
• Bico para Confeitar Chuveirinho

   234  WILTON

• Base para Flores de Metal WILTON

Decoração Casca e Alça 
• 300 g de Cobertura Premium Sabor

   Chocolate Meio Amargo MAVALÉRIO
• Rum *Q.B.

• Manga de Confeitar WILTON
• Bico para Confeitar Pitanga 

   Aberta 32  WILTON

Cestinha de FloresOVO Tempo de Preparo: 5h Rendimento: 2 unidades

*Q.B. = Quanto Basta 21
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MODO DE PREPARO

Casca com Wafer: Em um recipiente, derreta a Cobertura Amarga em banho-maria ou no micro-ondas. Em seguida, espalhe na forma de ovo de acetato e intercale pedaços de wafer. 
Deixe secar e repita o processo até obter uma espessura firme.

Recheio Brigadeiro Cremoso: Em uma panela, coloque o leite condensado, o Chocolate em Pó e misture bem até dissolver. Em seguida, acrescente o creme de leite, a Cobertura Blend e 
leve ao fogo, mexendo sempre até ficar cremoso. Desligue e deixe esfriar.  
 

Crocante de Amendoim: Em uma panela, coloque o Açúcar Branco e leve ao fogo até derreter. Em seguida, acrescente o amendoim torrado e misture. Espalhe sobre um tapete de silicone, 
deixe esfriar e secar, quebre e, em seguida, reserve. 

Montagem: Intercale, dentro da casca do ovo, camadas do recheio brigadeiro cremoso e do crocante de amendoim. Passe a cobertura derretida para selar o recheio e espalhe o crocante de 
amendoim. Deixe secar. 

INGREDIENTES
Casca com Wafer
• 300 g de Cobertura Premium

   Sabor Chocolate Amargo MAVALÉRIO
• Wafer cortado em pedaços 

Recheio Brigadeiro Cremoso 
• 395 g de leite condensado
• 40 g de Chocolate em Pó 70%

  de Cacau MAVALÉRIO 

• 200 g de creme de leite
• 100 g de Cobertura Premium 

   Sabor Chocolate Blend MAVALÉRIO

Crocante de Amendoim 
• 150 g de Açúcar Colorido Branco

   Mil Cores MAVALÉRIO
• 50 g de amendoim torrado 

Com Wafer e CrocanteOVO Tempo de Preparo: 4h Rendimento: 2 unidades
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MODO DE PREPARO

Casca: Em um recipiente, derreta a Cobertura Meio Amargo em banho-maria ou no micro-ondas. Em seguida, coloque em uma forma de ovo de silicone de sua preferência, seguindo as 
instruções do fabricante. Leve para geladeira até a forma ficar opaca. Retire e reserve.

Recheio Cremoso de Café: Em uma panela, coloque o creme de leite, o café solúvel em pó e leve ao fogo para aquecer. Desligue e acrescente a Cobertura Amarga, misturando bem até 
derreter. Deixe descansar até esfriar.

Pipoca de Chocolate: Em uma panela, coloque o óleo, o milho para pipoca e leve ao fogo para estourar. Em seguida, coloque as pipocas em um recipiente e espalhe a Cobertura Amarga 
derretida em banho-maria ou no micro-ondas, misture bem e espalhe sobre o papel-manteiga, deixando secar.

Montagem: Intercale camadas do recheio cremoso de café e da pipoca de chocolate dentro da casca do ovo. Finalize completando com mais pipoca de chocolate.

INGREDIENTES
Casca
• 400 g de Cobertura Premium Sabor

   Chocolate Meio Amargo MAVALÉRIO

Recheio Cremoso de Café
• 300 g de Cobertura Premium Sabor

   Chocolate Amargo MAVALÉRIO

• 150 g de creme de leite
• 5 g de café solúvel

Pipoca de Chocolate
• 100 g de milho para pipoca
• 15 g de óleo
• 300 g de Cobertura Premium Sabor

   Chocolate Amargo MAVALÉRIO

Pipocas de Chocolate
OVO TRUFADO COM Tempo de Preparo: 50m Rendimento: 2 unidades

25
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MODO DE PREPARO

Massa Biscoito: Em um recipiente, coloque o ovo, o Aroma de Coco, a manteiga sem sal, o Açúcar de Confeiteiro e misture bem. Em seguida, acrescente o leite em pó e a farinha de trigo, 
mexendo até obter uma massa enxuta. Coloque em um saco plástico e leve para geladeira por 30 minutos. Em seguida, abra entre dois plásticos com o auxílio de um Rolo para Pasta. Corte 
com cortador de sua preferência e leve para assar no forno preaquecido a 180 °C por aproximadamente 15 minutos ou até dourar.

Decoração Biscoito: Bata na batedeira o Pó de Glacê Real e a água, utilizando o batedor raquete, até formar um creme branco. Se necessário, coloque mais água aos poucos até obter a 
consistência desejada. Divida o creme em quatro recipientes. Em um deixe o glacê branco, em outro coloque o Corante Verde Folha, no outro o Corante Amarelo, no outro o Corante Azul 
Royal e misture até que fiquem nas cores desejadas. Em seguida, coloque em Mangas de Confeitar com Bico 2, preencha os biscoitos, decore e deixe secar. 

INGREDIENTES 
Massa Biscoito
• 1 ovo 

• 10 ml de Aroma de Coco MAVALÉRIO
• 100 g de margarina sem sal
• 100 g de Açúcar de Confeiteiro

    Snow Sugar MAVALÉRIO  
• 100 g de leite em pó 
• 300 g de farinha de trigo 

• Rolo para Pasta WILTON

Decoração Biscoito
• 500 g de Glacê Real MAVALÉRIO
• 80 ml de água aproximadamente 
• Corantes Verde Folha, Amarelo

   e Azul Royal WILTON *Q.B.

• Manga de Confeitar WILTON
• Bico para Confeitar Perlê 2  WILTON

DecoradosBISCOITOS Tempo de Preparo: 3h Rendimento: 50 unidades

*Q.B. = Quanto Basta 27
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MODO DE PREPARO

Massa de Cenoura: Bata no liquidificador os ovos, a cenoura picada, o Açúcar de Confeiteiro e o óleo muito bem. Coloque em um recipiente, acrescente a farinha de trigo, o Fermento 
em Pó e mexa. Coloque a massa em forminhas de papel, própria para ir ao forno, em assadeira própria para assar cupcake, leve para assar em forno preaquecido a 180 °C por 
aproximadamente 25 minutos.
 

Creme de Chocolate: Em uma panela, coloque o leite e leve ao fogo. Quando começar a ferver, acrescente o Pó de Chocolate, misture bem até cozinhar por aproximadamente 6 minutos. 
Retire da panela, coloque em um recipiente, cubra com filme plástico e deixe esfriar.

Decoração: Coloque o creme de chocolate em uma Manga de Confeitar com Bico 4B, cubra os cupcakes e decore com Miçanga Colorida Baby.

INGREDIENTES
Massa de Cenoura
• 3 ovos  
• 180 g de cenoura picada 
• 200 g de Açúcar de Confeiteiro

   Snow Sugar MAVALÉRIO 
• 120 g de óleo
• 200 g de farinha de trigo
• 10 g de Fermento Químico

   em Pó DR. OETKER  

Creme de Chocolate
• 400 g de Recheio Sabor

   Chocolate MAVALÉRIO
• 400 ml de leite

Decoração
• Manga de Confeitar WILTON
• Bico para Confeitar Pitanga

   Aberta 4B WILTON
• Confeito Miçanga Colorida

   Baby Mil Cores MAVALÉRIO *Q.B.

De PáscoaCUPCAKE Tempo de Preparo: 4h Rendimento: 10 unidades

*Q.B. = Quanto Basta 29
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MODO DE PREPARO

Massa: Em uma batedeira, bata os ovos, o açúcar refinado, o Aroma de Baunilha e o mel, por aproximadamente 8 minutos, em velocidade alta. Retire da batedeira, peneire a farinha de 
trigo, o Cacau em Pó, a canela em pó, o cravo em pó e o Fermento em Pó, misturando levemente para incorporar. Coloque a massa em uma Manga de Confeitar com Bico 2A e, em uma 
assadeira baixa untada, faça discos de 7 cm aproximadamente. Leve para assar no forno preaquecido 180 °C por 15 minutos aproximadamente.

Brigadeiro Cremoso: Em uma panela, coloque o leite condensado, o creme de leite, a Cobertura Amarga e leve ao fogo, mexendo sempre até ficar cremoso. Reserve e deixe esfriar.

Brigadeiro de Cenoura: Bata no liquidificador a cenoura, o creme de leite e o leite condensado muito bem. Em seguida, coloque em uma panela, acrescente a Cobertura Branca e leve ao 
fogo médio, mexendo sempre até ficar cremoso. Reserve e deixe esfriar.

Cenourinha: Em um recipiente, derreta a Cobertura Branca em banho-maria ou no micro-ondas. Em seguida, divida a cobertura em dois recipientes, em um coloque o corante para 
chocolate verde e no outro o corante para chocolate laranja, misturando bem até que fiquem nas cores desejadas. Preencha a forma de silicone no formato de minicenoura e leve para a 
geladeira até cristalizar. Retire e desenforme.

Montagem e Decoração: Coloque o brigadeiro cremoso e o brigadeiro cremoso de cenoura em Mangas de Confeitar, recheie os pães de mel e feche. Em seguida, banhe na Cobertura 
Blend derretida em banho-maria ou no micro-ondas, deixando secar sobre papel-manteiga. Faça patinhas com a Cobertura Branca derretida em banho-maria ou no micro-ondas e cole as 
cenourinhas.

INGREDIENTES
Massa 
• 6 ovos
• 120 g de açúcar refinado 
• 5 g de Aroma de Baunilha MAVALÉRIO
• 50 g de mel 
• 150 g de farinha de trigo

• 40 g de Cacau em Pó Alcalino MAVALÉRIO 
• 1 g de canela em pó 
• 1 g de cravo em pó

• 8 g de Fermento Químico

   em Pó DR. OETKER
• Manga de Confeitar WILTON
• Bico para Confeitar Perlê 2A WILTON

Brigadeiro cremoso  
• 380 g de leite condensado 
• 100 g de creme de leite
• 120 g de Cobertura Premium Sabor

   Chocolate Amargo MAVALÉRIO 

Brigadeiro de Cenoura
• 50 g de cenoura 
• 75 g de creme de leite 
• 200 g de leite condensado 
• 50 g de Cobertura Premium Sabor

   Chocolate Branco MAVALÉRIO 

Cenourinha 
• 100 g de Cobertura Premium Sabor

    Chocolate Branco MAVALÉRIO

• Corante para chocolate verde
   e laranja *Q.B.

Montagem
• Manga de Confeitar WILTON 
• 600 g de Cobertura Premium Sabor

   Chocolate Blend MAVALÉRIO
• 100 g de Cobertura Premium Sabor

    Chocolate Branco MAVALÉRIO

de PáscoaPÃO DE MEL Tempo de Preparo: 4h Rendimento: 25 unidades

*Q.B. = Quanto Basta 31
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MODO DE PREPARO

Cenoura: Em um recipiente, derreta a Cobertura Branca em banho-maria ou no micro-ondas e reserve. Divida em dois recipientes e tinja com os corantes para chocolate laranja e verde, 
misturando até que fiquem nas cores desejadas. Preencha a forma de silicone no formato de cenoura, seguindo as instruções do fabricante e leve à geladeira até ficar opaca. Retire e 
reserve.

Recheio Brigadeiro Cremoso: Em uma panela, coloque o leite condensado, o Chocolate em Pó e misture bem até dissolver. Em seguida, coloque o creme de leite, a Cobertura Meio Amargo 
e leve ao fogo, mexendo sempre até ficar cremoso. Desligue e coloque em um recipiente para esfriar.

Recheio Creme de Limão: Em um recipiente, coloque o leite condensado e o Pó Sabor de Limão, misturando bem até ficar consistente. 

Montagem: Preencha as cenouras com os recheios de brigadeiro cremoso, o creme de limão e feche com a cobertura derretida.

INGREDIENTES 
Cenoura
• 800 g de Cobertura Premium Sabor

   Chocolate Branco MAVALÉRIO
• Corante para chocolate laranja
   e verde *Q.B.

Recheio Brigadeiro Cremoso
• 300 g de leite condensado
• 30 g de Chocolate em Pó 50% de

   Cacau MAVALÉRIO
• 100 g creme de leite
• 50 g de Cobertura Premium Sabor

   Chocolate Meio Amargo MAVALÉRIO

Recheio Creme de Limão
• 395 g de leite condensado
• 10 g de Pó para Preparo de

    Sobremesa Sabor Limão MAVALÉRIO

RecheadasCENOURAS
Tempo de Preparo: 3h Rendimento: 25 unidades

DICAS DEPreparo

A escolha da panela é muito importante. 
Opte por uma com fundo grosso para distribuir 
o calor uniformemente. Se ela for muito fina, 
o brigadeiro queima com mais facilidade.

*Q.B. = Quanto Basta 33
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MODO DE PREPARO

Brownie: Em um recipiente, coloque a Cobertura Meio Amargo, a manteiga sem sal e 
derreta em banho-maria ou no micro-ondas. Em seguida, acrescente o Chocolate em Pó 
e misture bem.  Em um recipiente, coloque os ovos e o açúcar refinado, misture e junte 
na mistura do chocolate, mexendo bem. Por último, coloque a farinha de trigo e misture. 
Espalhe a massa em uma assadeira untada com papel-manteiga e leve para assar no 
forno preaquecido a 180 °C por aproximadamente 25 minutos. Depois de frio, corte em 
quadradinhos e reserve.

Montagem: Em recipientes separados, derreta as Coberturas Branca e Meio Amargo em 
banho-maria ou no micro-ondas e reserve. Coloque os quadradinhos de brownie na forma 
de barra, pressione e espalhe as coberturas derretidas. Coloque mais uma camada de 
brownie e finalize com as coberturas derretidas. Leve para geladeira até cristalizar. Retire 
e desenforme.

INGREDIENTES
Brownie 
• 180 g de Cobertura Premium Sabor

   Chocolate Meio Amargo MAVALÉRIO
• 120 g de manteiga sem sal
• 40 g de Chocolate em Pó 70%

   de Cacau MAVALÉRIO
• 3 ovos
• 200 g de açúcar refinado
• 120 g de farinha de trigo

Montagem
• 350 g de Cobertura Premium Sabor

   Chocolate Branco MAVALÉRIO
• 350 g de Cobertura Premium Sabor

   Chocolate Meio Amargo MAVALÉRIO

Com BrownieBARRAS DE CHOCOLATE 

Tempo de Preparo: 5h Rendimento: 2 unidades
Brownie PerfeitoDICAS PARA TER UM 

Tempo de forno:  Ao contrário dos bolos comuns, para saber se o brownie 
está pronto a dica é: quando começar a formar aquela casquinha, espete 
um palito. Se a massa estiver mole e sair no palito, já pode retirar do forno. 
Se a massa estiver líquida, significa que ainda precisa ficar mais tempo 
assando.

Desenformar: A regra é a mesma usadas em bolos. Espere esfriar para 
desenformar, se tentar fazer isso com ele ainda quente pode acabar 
quebrando todo seu brownie.

Corte perfeito: Para um corte sempre perfeito, só corte seu brownie 
completamente frio e limpe a faca a cada corte, assim você terá lindas 
fatias.
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MODO DE PREPARO

Brigadeiro Cremoso: Em uma panela, coloque o leite condensado, o Chocolate em Pó e misture bem até dissolver. Em seguida, acrescente o creme de leite, a Cobertura Amarga e leve ao 
fogo, mexendo sempre até ficar cremoso. Desligue e deixe esfriar.  

Brigadeiro Cremoso de Limão: Em uma panela, coloque o leite condensado, o creme de leite, a Cobertura Branca e leve ao fogo, mexendo sempre até ficar cremoso. Retire do fogo 
acrescente o Pó Sabor de Limão, misture bem e deixe esfriar.

Montagem e Decoração: Coloque os brigadeiros amargo e de limão em Mangas de Confeitar com Bico 10. Em seguida, pressione sobre a placa de wafer, intercalando os sabores, coloque 
outra placa de wafer e pressione. Repita esse processo por mais 2 vezes e corte em quadrados pequenos. Reserve. Em um recipiente, derreta a Cobertura Meio Amargo em banho-maria 
ou no micro-ondas, coloque os Flocos de Cereais, mexa e banhe os quadradinhos. Coloque sobre o papel-manteiga, deixe secar e, por último, faça risquinhos com a Cobertura Branca 
derretida em banho-maria ou micro-ondas. Deixe secar.

INGREDIENTES
Brigadeiro Cremoso Amargo 
• 250 g de leite condensado
• 30 g de Chocolate em Pó 70%

   de Cacau MAVALÉRIO
• 100 g de creme de leite
• 50 g de Cobertura Premium Sabor

   Chocolate Amargo MAVALÉRIO

Brigadeiro Cremoso de Limão
• 250 g de leite condensado 
• 100 g de creme de leite
• 50 g de Cobertura Premium Sabor

   Chocolate Branco MAVALÉRIO
• 5 g de Pó para Preparo de Sobremesa

   Sabor Limão MAVALÉRIO

Montagem e Decoração
• Manga de Confeitar WILTON
• Bico para Confeitar Perlê 10 WILTON
• 4 placas de wafer de 27x18 cm
• 700 g de Cobertura Premium Sabor

   Chocolate Meio Amargo MAVALÉRIO

• 30 g de Flocos de Cereais

   Crocantes MAVALÉRIO 
• 100 g de Cobertura Premium Sabor

   Chocolate Branco MAVALÉRIO

CrespoBOMBOM Tempo de Preparo: 4h Rendimento: 50 unidades
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MODO DE PREPARO

Massa de Chocolate: Em um recipiente, misture a farinha de trigo, o açúcar refinado, o Fermento em Pó e o Chocolate em Pó, o sal e reserve. Em um recipiente, coloque o leite, a margarina 
sem sal e leve ao fogo ou ao micro-ondas até ferver. Acrescente nos ingredientes secos reservados, misture e, por último, coloque o Aroma de Baunilha e os ovos. Coloque a massa em uma 
forma 15x10 cm untada e forrada com papel manteiga. Leve para assar em forno preaquecido a 180 °C, por 35 minutos aproximadamente.

Calda de Chocolate: Em um recipiente, coloque o leite condensado, a água e o Chocolate em Pó, misture bem, coloque em uma bisnaga e reserve.

Recheio Mousse de Chocolate: Em um recipiente, coloque o leite condensado o Cacau em Pó e o creme de leite e aqueça 30 segundos no micro-ondas. Depois de frio, acrescente o chantilly 
batido e mexa até formar uma mousse.

Montagem e Decoração: Forre uma assadeira com plástico e intercale fatias de bolo, calda, recheio mousse de chocolate. Deixe descansar na geladeira por no mínimo 6 horas. Divida 
o chantilly batido em 2 recipientes, em um coloque o Corante Vermelho e Amarelo para formar o laranja, misture até ficar na cor desejada. No outro, coloque o Corante Verde Folha, 
misture até ficar na cor desejada. Desenforme o bolo, aplique o chantilly laranja na lateral do bolo e passe a Espátula Angular, fazendo movimentos de baixo para cima.  Coloque o chantilly 
verde em duas Mangas de Confeitar com Bico 233 e 234. Com o Bico 234, pressione sobre o topo do bolo preenchendo todos os espaços. Para o acabamento da lateral do topo do bolo, 
utilize o Bico 233 e pressione. Finalize com topo de bolo de sua preferência.

INGREDIENTES
Massa de Chocolate
• 190 g de farinha de trigo 
• 190 g de açúcar refinado
• 15 g  de Fermento Químico em

    Pó DR. OETKER 
• 115 g de Chocolate em Pó 50%

   de Cacau MAVALÉRIO 
• 3 g de sal
• 300 g de leite

• 150 g de margarina sem sal

• 10 ml de Aroma de Baunilha MAVALÉRIO 
• 3 ovos

Calda de Chocolate 
• 100 g de leite condensado
• 200 ml de água 
• 10 g de Chocolate em Pó

    50% de Cacau  MAVALÉRIO

Recheio Mousse Chocolate
• 200 g de leite condensado
• 80 g de Cacau em Pó Alcalino 

MAVALÉRIO 
• 10 g de creme de leite
• 250 g de chantilly batido 

Montagem e Decoração
• Chantilly batido *Q.B.
• Corantes Vermelho, Amarelo

   e Verde Folha WILTON
• Espátula Angular WILTON
• Manga de Confeitar WILTON
• Bicos para Confeitar Chuveirinho

    233 e 234  WILTON

Mêsversário de PáscoaBOLO Tempo de Preparo: 6h Rendimento: 1 unidade

*Q.B. = Quanto Basta 39
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