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BOLACHAS  DE  AMÊNDOA

Ingredientes:

200 gramas de farinha
7,5 gramas de fermento
125 gramas de manteiga
125 gramas de amêndoa moída
125 gramas de açúcar
1 ovo
1 ovo para pintar
Amêndoas q.b.

Preparação:

1. Numa tigela misture a farinha, a amêndoa moída e o fermento.
2. Derreta a manteiga. Mal arrefeça, acrescente o ovo batido.
3. Junte as dua misturas e amasse.
4. Deixe a massa repousar no frigorífico uns 15-20 minutos.
5. Ligue o forno a 200 ºC
6. Forre o tabuleiro do forno com papel
vegetal.
7. Faça bolinhas com amassa e coloque-as
separadas umas das outras.
8. Coloque uma amêndoa em cima de
cada uma e pinte com ovo batido.
9. Leve ao forno assim que estiver
aquecido por volta de 10-12 minutos.
10. Retire e deixe arrefecer.



BOLACHAS  COM  CHOCOLATE

Ingredientes:

500 g de farinha
250 g de chocolate em pepitas
15 g de fermento
250 g de açúcar
2 ovos
250 g de manteiga derretida
1 colher de sobremesa de baunilha

Preparação:

1. Numa tigela bata a manteiga derretida com o açucar até ficar uma mistura
cremosa. 
2. Vá juntando os ovos um a um sem deixar de bater.
3. Acrescente a baunilha e a farinha misturada com o fermento e os 
pedacinhos de chocolate até obter uma massa.
4. Ligue o forno e aqueça a 180 ºC
5. Faça bolinhas com a massa e coloque-as num tabuleiro forrado com papel 
vegetal.
6. Leve o forno e espere uns 10 ou 15 minutos. Retire e deixe arrefecer.



BOLACHAS  DA  MINHA  AVÓ  ANTONIA

Ingredientes:

1 chávena de farinha

1 chávena de açúcar

1 chávena de natas

2 ovos

Preparação:

1. Misture todos os ingredientes.

2. Ligue o forno e aqueça a 180º C

3. Forre o tabuleiro do forno com papel vegetal

e deite colheres desta mistura deixando espaço

entre elas para não colarem umas às outras

pois vão crescer em tamanho.

4. Leve ao forno até que estejam douradinhas.

Estes 3 produtos foram provados por alunos da turma da autora no dia 6 de março de 2018. O júri avaliou estas três
bolachas com o resultado de “excelente”.


