Gelado de Menta com
Pepitas de Chocolate
Ingredientes
250g de Açúcar para Compotas Sidul
6 gemas
2dl de leite
1dl de xarope de menta*
4dl de natas
100g de raspa de chocolate
12 bolachas de manteiga tipo “belgas”
Frutos vermelhos para decorar

Modo de Preparação
Numa tigela, bata o Açúcar para Compotas Sidul com as
gemas até ficar um creme fofo e esbranquiçado. Junte o leite,
bata mais um pouco, verta para um tacho e leve ao lume,
mexendo sempre até engrossar. Retire do lume, adicione o
xarope de menta, misture e deixe arrefecer. À parte, bata as
natas em chantilly, adicione à mistura, envolva, junte depois
as raspas de chocolate e envolva novamente.
Deite o preparado anterior num tabuleiro de vidro ou caixa de
plástico larga e leve ao congelador durante aproximadamente
2 horas ou até obter a consistência de gelado.
Corte o gelado em 6 rodelas e coloque-as sobre metade das
bolachas. Cubra com as restantes bolachas de modo a obter
“sanduíches” e sirva-as decoradas com frutos vermelhos.
* À venda nos supermercados.

Notas:

dificuldade:
fácil

tempo:
35 min

receita para:
6 pessoas

custo:
baixo

Sidul,

consigo nos doces
momentos da vida:

Casamentos, Baptizados,
Festas de Aniversário…
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Bolinhos de
Cacau Glaceados
Ingredientes [12 unidades]
BOLINHOS
200g de Açúcar Moreno Sores
200g de manteiga
1 c. de chá de essência de baunilha
1 pitada de sal
300g de farinha
40g de cacau em pó
2 ovos
GLACE ESPECIAL
125g de Açúcar em Pó Sidul
2 colheres de sopa de água
Pepitas coloridas a gosto

Modo de Preparação
BOLACHINHAS
Numa tigela, misture bem a manteiga com o Açúcar Moreno
Sores, a pitada de sal e a essência de baunilha. Junte depois
os ovos, a farinha e o cacau em pó e amasse muito bem.
Molde bolinhas com a mistura anterior e coloque-as num
tabuleiro forrado com papel vegetal untado. Leve ao forno
pré-aquecido a 180ºC durante 10/15 minutos.
Retire do forno, descole os bolinhos com uma espátula e
deixe-os arrefecer.

dificuldade:
fácil

GLACE ESPECIAL
Entretanto faça uma glace especial: misture Açúcar em
Pó com a água até obter uma mistura espessa. Passe os
bolinhos pela glace e polvilhe com pepitas coloridas.

tempo:
40 min

custo:
baixo

* Oferta limitada ao stock existente

Notas:

Compre 1 pacote de Açúcar Moreno
Sores e 1 caixa de 125 Saquetas de
Açúcar Sidul. Envie o original do talão
de compra juntamente com o seu nome,
morada e telefone para:
APARTADO 1749
2691-901 Sta. Iría de Azóia
Receba o livro “Sortido Rico e Pães
Doces” da colecção O Melhor da
Pastelaria.
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Saído da Casca

-33or%
ias
cal

Já conhece os benefícios da Frutose?
A Frutose é um açúcar presente na fruta, que adoça mais 33%
que a sacarose.
É indicada em dietas baseadas no índice glicémico, pois tem uma
absorção mais lenta quando comparada com o açúcar. Para além
de adoçar pode ser utilizada na confecção de bolos e sobremesas,
garantindo os mesmos resultados!
Experimente!

www.sidul.pt

