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Conheça a Maria Antônia
Meu nome é Maria Antônia, sou professora 
de culinária apaixonada por confeitaria. 
Iniciei minha história com o fogão 
bem cedo, quando adolescente eu 
ia muito na casa de uma amiga que 
a mãe dela fazia salgados e doces 
para vender. Eu ficava sempre 
olhando ela fazendo seus doces e 
salgados, até que um dia eu pedi 
para que ela me ensinasse suas 
receitas, desse dia em diante meu 
amor pela culinária só cresceu. Sou 
muito grata a ela, que ensinou meus 
primeiros passos na cozinha.

Depois disso fui me aperfeiçoando fazendo vários cursos e 
especializações. Baseado na minha experiência acumulada em 
muitos anos de confeitaria, decidi compartilhar com vocês estes meus 
conhecimentos, visando transmiti-lo ao maior número possível de 
pessoas interessadas em confeitaria.

No inicio que comecei a estudar sobre confeitaria, lembro da minha 
dificuldade em conseguir receitas exatas, a maioria das receitas não 
davam certo, desde receitas mais simples, até as avançadas. Dessa 
forma, quando criei meu primeiro curso online, meu objetivo foi passar 
conhecimento de forma mais didática possível, de forma que você 
consiga replicar perfeitamente minhas receitas. E é isso que você vai 
encontrar aqui nessa apostila, assim como em qualquer um dos meus 
cursos, receitas produzidas de forma didáticas e com o máximo de 
detalhes e dicas para que você consiga reproduzi-las sem erros.

/ chefmariaantonia/ Maria Antonia / chefmariaantonia

Visando trazer novas receitas, 
no meu canal no youtube você 
encontra algumas receitas super 
práticas.

Me acompanhe no instagram 
(@chefmariaantonia). Acompanhe 
minha rotina, veja novas receitas 
e novidades sobre os cursos.

Participe do meu canal no 
Telegram. Eu compartilho áudios, 
textos e imagens. Fique informada 
através do do meu canal.

https://www.cursobiscoitoscaseiros.com.br/
https://www.instagram.com/chefmariaantonia
https://www.youtube.com/channel/UC5SeFYE6621-py-8r6IL7iw?sub_confirmation=1
https://t.me/chefmariaantonia
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A receita Secreta
Hoje você vai aprender a minha receita favorita de biscoitos. A massa 
amanteigada que vou te ensinar é super saborosa e versátil. Ela pode ser 
usada para fazer biscoitos decorados, como também pode ser usada 
pura.

Os ingredientes da massa são de baixo custo e podem ser encontrados 
em qualquer supermercado. Eu tento sempre trazer ingredientes 
simples em minhas receitas, assim quem faz meu curso, sabe que pode 
encontrar os ingredientes em qualquer supermercado perto de casa.

Mas antes de te passar a receita vou te dar algumas dicas para fazer o 
biscoito perfeito.

As medidas da massa devem ser precisas, por isso utilize uma balança 
ou um medidor culinário para os ingredientes.

Uma coisa que sempre falo para minhas alunas do meu curso de 
Biscoitos é que a massa nunca pode ser amassada demais. Diferente 
de outras massas como de pão por exemplo, a massa do biscoito não 
pode ser muito amassada, pois se você pode ativar o glúten da farinha, 
deixando a massa esfarelada e o biscoito sem sabor.

Eu sou do pessoal do zero desperdício, então se você quiser você 
pode congelar a massa. Basta colocar a massa embrulhada em papel 
filme ou plástico e quando for descongelar basta tirar e deixar em 
temperatura ambiente. Até que a massa chegue na consistência ideal 
para se trabalhar.

https://www.cursobiscoitoscaseiros.com.br/
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Massa Clássica Amanteigada
Ingredientes
 3 200 gramas de manteiga sem sal (1 xícara) em temperatura ambiente
 3 200 gramas de açúcar refinado (1 xícara)
 3 1 colher de chá de fermento em pó químico
 3 2 ovos (em temperatura ambiente)
 3 500 gramas de farinha de trigo
 3 1 colher de chá de essência de baunilha

Modo de preparo

Peneire a farinha, e o fermento em 
uma vasilha, e reserve.

Em uma batedeira, bata o açúcar e a 
manteiga, até a mistura ficar uma massa 
fofa e branquinha. Use de preferência 
o batedor raquete da batedeira. Junte 
então os ovos e a baunilha e bata até 
ficar cremoso (2 minutos).

Então misture  aos poucos a farinha 
de trigo, e continue batendo em 
velocidade baixa. Se ficar muito 
pesado para a batedeira misture com 
uma espátula grande ou com as mãos, 
mas sem amassar muito.

Pronto! Agora embrulhe a massa em 
papel filme e leve para geladeira por 1 
hora. 

sem amassar!
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Depois abra a massa em uma 
superfície polvilhada com farinha ou 
sobre o papel manteiga com ajuda de 
um rolo e abra a massa na espessura 
que desejar.

Use o cortador de sua preferência e 
corte os biscoitos. Depois coloque 
os biscoitos no tabuleiro.   
        
Dica: Se a massa estiver muito mole 
para ser aberta, volte com ela para 
geladeira por mais alguns minutos, 
evite adicionar mais farinha a massa.

O tempo de forno depende do 
tamanho e formato dos biscoitos, 
mas leve em média de 10-15 minutos. 
Se eles estiverem douradinhos nas 
bordas, retire do forno e deixe esfriar 
um pouco na forma, e depois retire e 
coloque em uma grade ou vasilha e 
deixe esfriar completamente.

O rendimento varia de acordo com o 
tamanho dos biscoitos que vai assar. 
Depois de assados você pode vender 
eles dessa forma, ou pode decorar os 
biscoitos.
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Muito Obrigada!

“A melhor coisa que uma 
pessoa  pode fazer é ajudar um 
outro ser humano a obter mais 
conhecimento.”

Charlie Munger

Espero que com essa receita você possa iniciar no mundo dos biscoitos. 
E que de alguma forma eu possa ter contribuído nessa sua jornada ao 
incrível mundo dos biscoitos.

Fácil de fazer, Fácil de vender!

Gostou? Compartilhe!

https://www.cursobiscoitoscaseiros.com.br/

