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C O O K I E S  D E  N A T A L
8  R E C E I T A S  P A R A  F A Z E R  E M  F A M Í L I A

Biscotti • Bretton • Shortbread de Chai e Laranja • Bolachas de Amêndoas sem Gluten 

Craquelados de Brownie • Rolinhos de Figo • Bolachinhas de Canela com Geléia • Árvore de Natal de Chocolate 





A N T E S  D E   C O M E Ç A R
A L G U M A S  D I C A S  P A R A  A  P E R F E I Ç Ã O

Bater Manteiga com Açúcar: 

Abrir a massa: 

Congelar e Refrigerar: 

bater a manteiga com o açúcar até ponto pomada cremosa, é o processo mais 
importante para conseguir uma massa com boa textura. 

Escolher a Farinha: 
muita gente me pergunta se eu uso farinha que vem com fermento ou sem 

fermento. Minha resposta é simples, ninguém deveria comprar farinha com 

fermento, a maioria das vezes, essa farinha é a causadora de sobremesas mal 
sucedidas! é muito melhor ter total controle de tudo que colocamos nas nossas 
preparações. 

o choque de temperatura (frio/quente) ao tirar a massa do 

congelador e levar direto ao forno pré aquecido, faz com que 

a bolacha fique muito mais crocante. Se você tem mais 
tempo, é sempre melhor deixar a massa de um dia a outro na 

geladeira. a massa crua pode ser congelada por 3 meses. 

O Sal: 
sabia que o sal não tem só a função de salgar, o sal 
também ajuda a resaltar os sabores de todas as 
preparações, por isso, em uma boa sobremesa, sempre 

adicionamos um pouco de sal. 
busca um bom sal, que não seja tão refinado, que seja  

Conhecer seu Forno: 
é muito importante conhecer o seu forno e entender que 

muitas vezes, uma temperatura em um forno pode mudar em outro forno. 

Também é importante saber jogar com as temperaturas do seu forno quando 

ele não alcança menos de 180ºC, deixando a porta entreaberta ou assar uma 

assadeira por vez. 

abrir a massa entre dois pedaços de papel manteiga 

garante que não adicionemos mais farinha à massa, 

evitando assim as mudanças de textura e sabor. 
para abrir uma massa perfeita, vale a pena investir em um 

rolo de massa com anéis medidores. 

em cristais, eu gosto de usar sal de mar. 



RECEITAS
D E  C O O K I E S   P A R A  F A Z E R  E M  F A M Í L I A

Bolachas Craqueladas de Brownie 

Rolinhos de Figo

Biscotti de Pistache e Cranberrie

Shortbread de Chai com Laranja

Craquelê de Amêndoas

Bolachas de Natal

Bolachinhas de Nozes com Geléia

Breton Biscuits



Craqueladas de Brownie

113g de chocolate ao leite 

35g de manteiga
1/3 xic. (75g) de açúcar
1 ovo
1 pedaço de 5cm de gengibre 

ralado fino
1/2 colh. chá de extrato de 

baunilha
1/4 colh. chá de sal de mar
1/3 xic. + 1 colh. sopa (51g) de 

farinha de trigo
açúcar de confeiteiro

25 bolachas  3h30min

Em um bowl, a banho maria, derreta o 

chocolate com a manteiga. Retire do 

banho maria, adicione o açúcar e misture 

bem para incorporar. Adicione o ovo, a 

baunilha, o gengibre ralado ou picado e 

bata até obter uma mistura homogênea e 

brilhante. 

Adicione a farinha, o sal e mexa só até 

obter uma masa lisa.
Deixe a massa descansar no refrigerador 
por no mínimo 2h. 

Pré aqueça o forno a 165ºC. 

Com um boleador de sorvete, ou com 

duas colheres, faça bolinhas da massa e 

passe pelo açúcar de confeiteiro. 

Coloque em uma assadeira, forrada com 

papel manteiga, deixando 5cm entre 

cada bolinha e asse a 165ºC por 15min. 

Retire do forno e deixe esfriar por 
completo.



Rolinhos de Figo

1 1/4 xic. (157g) de farinha de trigo 

1/2 colh. chá de sal de mar 
1/4 colh. chá de bicarbonato 

113g de manteiga 

1/4 xic. (56g) de açúcar  
1/4 xic. (50g) de açúcar mascavo 

1 ovo 

113g de figo seco 

1/2 xic. (56g) de uva passa 

1/2 xic. (125ml) de suco de maçã 

1/2 xic. (125ml) de suco de laranja 

30 bolachas  1h30min

Recheio:

Em uma panela, junte todos os ingredientes do 

recheio. En fogo baixo, deixe ferver por 
aproximadamente. 30min, ou até o líquido 

reduzir, sobrando apenas um dedo de altura. 

Deixe esfriar. Bata no processador até obter uma 

pasta. 

Na batedeira, com a pá, bata a manteiga com o 

açúcar, em ponto pomada. Adicione o ovo e bata 

por mais 5min, até o creme ficar esbranquiçado. 

Adicione a farina, o sal e o bicarbonato, misture só 

até obter uma massa lisa e homogênea. 

Abra a massa, em um retângulo com 0,5cm de 

espessura, entre dois pedaços de papel manteiga 

e leve ao congelador por 15min. Espalhe o 

recheio, enrole a massa, formando um rocambole 

e volte ao congelador por mais 20min. 

Pré aqueça o forno a 165ºC. Corte rodelas de 

0,5cm, coloque sobre uma assadeira com papel 
manteiga, deixando um espaço de 5cm entre 

cada bolacha e asse por 16min. 



Biscotti de Pistache e Cranberrie

1 1/4 xic. (157g) de farinha de trigo 

1 1/4 xic. (157g) de fubá 

1/2 colh. chá de fermento em pó 

1/2 colh. chá de sal de mar 
85g de manteiga 

1 xic. (225g) de açúcar 
2 ovos 
1 colh. chá de zest de limão 

1 xic. de cranberries desidratadas 
1 xic. de pistache sem casca 

20 bolachas  1h10min

Pré aqueça o forno a 160ºC. 

Na batedeira, com a pá, bata a manteiga com 

o açúcar, em ponto pomada. Adicione os
ovos, o zest de limão e bata por mais 5min, 

até o creme ficar esbranquiçado.  

Adicione a farinha, o fubá, o fermento e o 

sal, misture só até obter uma massa lisa e 

homogênea. Adicione o pistache e as 
cranberries e bata até incorporar na massa.

Em uma assadeira com papel manteiga, 

forme u rolo de massa, com aprox. 8cm de 

diâmetro. Asse o rolo por 30min, retire do 

forno, passe para uma tábua e corte "rodelas" 
de 1cm de espessura. 

Volte para a assadeira e asse por mais 15min. 

Deixe esfriar por completo e sirva. 

Dica: Você pode substituir o pistache e a 

cranberrie por qualquer outro fruto seco.



1 xic. (125g) de farinha de trigo 

1 colh. sopa de chá Chai 
1/4 colh. chá de sal de mar 
113g de manteiga 

1/4 xic. (32g) de açúcar de 

confeiteiro 

1/2 colh. sopa de zest de laranja 

30 bolachas  45min

Na batedeira, com a pá, bata a 

manteiga com o açúcar e o zest de 

laranja, em ponto pomada. 

Adicione o chá, farinha e o sal, bata 

só até obter uma massa lisa.  

Shortbread de Chai con Laranja

A massa vai se juntar e desgrudar do bowl.  
Faça um rolinho com a massa, de aprox. 4cm de diâmetro. Feche 

com papel manteiga e leve ao congelador por 15min.  

Pré aqueça o forno a 160ºC. 

Retire do congelador, corte medalhas de 0,5cm de espessura e
coloque sobre uma assadeira com papel manteiga.  

Asse a 160ºC por 15min. Retire do forno e deixe esfriar por completo.

Dica: 
- Se a massa começar a 

descongelar enquanto 

você corta, volte para o 

congelador por mais 
alguns minutos. 
- Fazer o rolinho com 

papel manteiga ou filme é 

mais fácil, você pode girar 
as pontas para comprimir 
a massa.



Craquelê de Amêndoas

1/4 xic. + 1 colh. sopa (75g) de 

açúcar  
1 ovo 

1 1/4 xic. (125g) de amêndoas 
laminadas ou picadas 

20 bolachas  30min

Pré aqueça o forno a 160ºC. 

Em um bowl, misture o açúcar e o 

ovo, bata com um fouet até a 

mistura espumar e adquirir um tom 

esbranquiçado.

Adicione as amêndoas laminadas ou picadas 
e misture com uma espátula. 

Com uma colher ou um boleador de sorvete, 

faça bolinhas em uma assadeira com papel 
manteiga. 

Asse a 160ºC por 20min. Retire do forno e 

deixe esfriar por completo.



1 xic. (125g) de farinha de trigo 

2 colh. sopa (14g) de cacau em 

pó 

1/4 colh. chá de canela em pó 

1/4 colh. chá de gengibre em pó 

1/8 colh. chá de noz moscada 

1/4 colh. chá de sal de mar 
113g de manteiga 

1/3 xic (75g) de açúcar 
1 gema de ovo 

20 bolachas  1 hora

Pré aqueça o forno a 160ºC. 

Em um bowl, junte a farinha, cacau, 

sal e todas as especiarias.

Bolachas de Natal

Na batedeira, com a pá, bata a manteiga com o açúcar, em ponto 

pomada. Adicione a gema e bata por mais 5min, até o creme ficar 
esbranquiçado. 

Adicione os secos e bata até obter uma masa lisa, homogênea e que 

desgrude do bowl. 
Abra a massa entre dois pedaços de papel manteiga, com 0,5cm de 

espessura e leve ao congelador por 15min.  

Corte o formato desejado, coloque em uma assadeira com papel 
manteiga, com 4cm de distancia entre cada bolacha e asse a 160ºC 

por 18min. Retire do forno e deixe esfriar por completo. Decore com 

glacê real ou com um glacê de açúcar de confeiteiro com um 

pouquinho de leite ou suco de limão.



Bolachinhas de Nozes com Geléia

2/3 xic. (134g) de açúcar 
2/3 xic. (80g) de nozes 
1/4 colh. chá de sal de mar 
1/8 colh. chá de canela em pó 

1 colh. chá de zest de limão 

1 1/4 xic. (157g) de farinha de trigo 

113g de manteiga 

1 ovo 

geléia para rechear 

35 bolachas  1 hora

Pré aqueça o forno a 165ºC. 

No processador, processe o açúcar, 
as nozes e o zest de limão até obter

uma areia tipo de praia. Adicione todos os 
outros ingredientes no processador e 

processe até obter uma massa lisa e que se 

junte. 

Abra a massa entre dois pedaços de papel 
manteiga, com 0,5cm de espessura e leve 

ao congelador por 15min.

Corte a massa com um cortador a sua 

escolha. Em metade das bolachinhas, com 

um cortador menor, faça desenhos no meio 

das bolachinhas. coloque em uma assadeira 

com papel manteiga, com 4cm de distancia 

entre cada bolacha e asse a 165ºC por 
15min. Retire do forno e deixe esfriar por 

completo. Polvilhe 

açúcar de confeiteiro 

nas tapinhas. Recheie 

metade com geléia e 

tampe com a outra 

metade.



2 1/4 xic. (282g) de farinha de trigo 

2 1/2 colh. chá de fermento em pó 

226g de manteiga 

1 xic. (225g) de açúcar 
1 1/4 colh. chá de sal de mar 
2 gemas de ovo 

50 bolachas  1 hora

Pré aqueça o forno a 160ºC. 

Na batedeira, com a pá, bata a 

manteiga com o açúcar, em ponto 

pomada. Adicione as gemas e bata 

por mais 5min, até o creme ficar 
esbranquiçado.

Breton Biscuits

Adicione a farinha, o fermento e o sal, bata até obter uma massa lisa, 

homogênea e que desgrude do bowl. 
Abra a massa entre dois pedaços de papel manteiga, com 0,5cm de 

espessura e leve ao congelador por 15min. 

Corte o formato desejado, coloque em uma assadeira com papel 
manteiga, com 4cm de distancia entre cada bolacha e asse a 160ºC 

por 15min. Retire do forno e deixe esfriar por completo.




