
Biscoito de
 Natal

 



AÇUCAR

1kg
30 ml

- 2 XÍCARAS DE CHÁ (XÍCARA 200 ML) 

DE FARINHA DE TRIGO
- 1/2 XÍCARA DE CHÁ (XÍCARA 200 ML) 

DE AÇÚCAR

- 1 PITADA DE SAL

- 100 GRAMAS DE MANTEIGA GELADA EM CUBINHOS

- 1 OVO

- 1 COLHER DE CHÁ DE 

ESSÊNCIA DE BAUNILHA

- ÁGUA GELADA ATÉ DAR 

O PONTO DA MASSA

As festas de fim de ano estão chegando,
que tal aprender a fazer um biscoito de
natal?

Chame toda a família para colocar a mão
na massa!

Esse biscoito é bem simples de fazer e fica
uma delícia!

Vamos lá?!

Primeiro coloque os ingredientes secos em
umrecipiente: a farinha, junto com o
açúcar e uma pitada
Misture tudo com uma colher.

Em seguida, é hora de colocar a mão na
massa!

Acrescente a manteiga gelada e misture
comas mãosos ingredientes secos até que
a manteiga seja totalmente incorporada à
farinha e fique com a textura de uma
farofa.

Abra a massa com a ajuda de um rolo de
macarrãoe use os cortadores para dar
forma aos seus biscoitinhos!

Dica: Unte uma forma, disponha os
biscoitinhos e leveao congelador por
30min. Isso fará com que os biscoitos
tenham um choque térmico ao serem
levados ao forno, garantindo quefiquem
bem corantes ederretendo na boca!

Após os 30min no congelador, leve os
biscoitinhosao forno pré-aquecido em
180° de 15 a 20 minutos.

Fique atento ao seu forno, o tempo pode
ser diferente para cada equipamento!

Não espere que fique totalmente corado!

Quando a superfície do biscoito estiver
''craquelada'' e asbordinhas mais coradas,
estará no ponto certo!

Use a criatividade para decorar! Você pode
usar chocolate derretido ou glacê colorido!Continue misturando com as mãos e para

dar liga namassa, acrescenteo ovo, a
colher de chá de essência de baunilha –
ingredienteopcional –ea água gelada aos
poucos, até que a massa desgrude das
mãos.

Biscoito de natal

generosa de sal.



Para fazer os nossos cortadores de biscoito
você vai precisar de:

- 1 garrafa pet ou lata de alumínio;

- Estilete

- Lápis e papel

Chame toda a família par ajudar nesse
passo a passo! Não utilize estilete e
tesoura sem supervisão de um adulto.

Com um estilete ou tesoura, façaumcorte
em uma garrafa pet ou latinha de alumínio,
passando por toda a circunferência. Retire
uma “argola” da sua garrafa ou lata, assim
como na imagem.

Em uma folha de papel faça alguns
desenhos, como no exemplo, e dobre a
argola de garrafa pet ou alumínio de
acordo com a silhueta do desenho. Por
serem materiais maleáveis, o processo é
bem simples. Use a criatividade e faça
outros formatos! Um pato, astronauta,
uma arvore, qual será o biscoito mais
criativo deste natal?

Compartilhe conosco através da
#museudaimigracao #parafazeremfamilia

Boas festas!



REALIZAÇÃO


