
RECHEIOS FAMOSOS 

 
INGREDIENTES 

● 1 lata de leite condensado 

● 1 lata de creme de leite sem soro 

● 1/2 lata de leite de vaca 

● 400 g de nozes picadas 

● 1 colher de sopa de margarina sem sal 

● 3 ovos 

MODO DE PREPARO 

1. Misture em uma panela 3 gemas passadas pela peneira para tirar a pele, 

a margarina, o leite condensado e o leite de vaca 

2. Cozinhe até tomar consistência de brigadeiro mole 

3. Deixe esfriar 



4. Junte o creme de leite e as nozes 

5. Bata as claras em neve, misture ao creme 

6. Eu levei à geladeira até a hora de montar o bolo 

 
INGREDIENTES 

● 1 l de leite 

● 150 g de coco ralado 

● 1 lata de leite condensado 

● 1/2 xícara de açúcar 

● 4 colheres rasas de maisena 

● 1 ovo 

● 2 colheres de manteiga 

MODO DE PREPARO 



1. Em uma panela misture tudo (antes de colocar o ovo quebre a gema 

com o cabo de uma colher) 

2. Leve em fogo alto mexendo sempre para não empelotar, recheie o bolo 

com o creme frio 

 
INGREDIENTES 

● 2 latas de leite condensado 

● 1 lata de leite comum (medida da lata de leite condensado) 

● 1 colher (sopa) de maizena 

● 2 colheres (sopa) de chocolate em pó 

● 4 colheres (sopa)de achocolatado 

● 1 colher (sopa) de margarina 

● 1 lata de creme de leite com soro 

MODO DE PREPARO 



1. Em uma panela, misture bem todos os ingredientes, menos o creme de 

leite, leve ao fogo para fazer um creme 

2. Tire do fogo, misture o creme de leite e mexa bem 

 
INGREDIENTES 

● 500 g de chocolate meio amargo 

● 1 latinha de creme de leite 

● 1 copo de chantilly 

MODO DE PREPARO 

1. Derreter o chocolate no banho-maria ou no micro-ondas 

2. Misturar o creme de leite sem soro e depois de frio o chantilly 



 
INGREDIENTES 

● 1 lata de leite condensado 

● 1 vidro de leite de coco 

● 3 gemas 

● 1 xicara de chá açucar 

MODO DE PREPARO 

1. Leve ao fogo até engrossar um pouco 

2. Mexer até aparecer o fundo da panela 

3. E está pronto para por em seus bolos 



 
INGREDIENTES 

● 2 1/2 xícaras de suco de laranja (coado na hora) 

● 4 colheres (sopa) de açúcar 

● 2 1/2 colheres (sopa) de amido de milho 

● 1 colher (sopa) de raspas de limão 

MODO DE PREPARO 

1. Misture tudo e leve ao fogo, até egrossar, cozinhe bem 

2. Deixe esfriar para rechear o bolo 



 
INGREDIENTES 

● 400g de ameixa preta seca(sem caroço) 

● 7 colheres de açúcar 

● 400 ml de água natural 

● 1 caixinha de creme de leite (200 ml) 

MODO DE PREPARO 
Colocando em uma panela as ameixas mais a água e o açúcar e deixe fazer uma 
calda, apague deixe esfriá-la e reserve 



 
INGREDIENTES 

● 1 lata de creme de leite 

● 2 colheres de açúcar 

● 1/2 lata de chocolate em pó (usar como medida a lata de creme de leite) 

● 1/2 xícara de caldo de cereja 

● 1/2 xícara de cerejas em calda picadas 

● Cerejas inteira para decorar 

MODO DE PREPARO 

1. Bata no liquidificador o creme de leite o chocolate, o açúcar e a calda 

até que fique homogênea 

2. Deixe, metade para cobrir o bolo e a outra metade coloque as cerejas 

picadas 

3. Recheie e cubra o bolo 



 
INGREDIENTES 

● 1 abacaxi pequeno 

● 1/2 xícara de açúcar 

● 1 lata de leite condensado 

● 1 lata de creme de leite 

MODO DE PREPARO 

1. Coloque a late de leite condensado na panela de pressão 

2. Após pegar pressão, conte 15 minutos e depois desligue (não abra a 

lata quente pois pode explodir e você poderá se queimar) 

3. Deixe esfriar e vá para a proxima etapa 

4. Corte o abacaxi em cubos, leve ao fogo juntamente com o açucar e 

deixe ferver até quase formar uma calda 



5. Com uma peneira separe o abacaxi da "calda" e misture ele com o doce 

de leite, (que é o resultado de você ter colocado o leite condensado na 
panela de pressão), misture juntamente com o creme de leite 

 
INGREDIENTES 

● 1 lata de leite condensado 

● 1 lata de creme de leite 

● 1 colher de sopa de amido de milho dissolvido em meia xícara de leite 

● 1 caixinha de morangos picados 

MODO DE PREPARO 

1. Coloque os três primeiros ingredientes em uma panela 

2. Leve ao fogo brando, mexa constantemente até engrossar 

3. Por último, acrescente os morangos picados 



 
INGREDIENTES 

● 12 bombons sonho de valsa picados 

● usei 6 bombons ouro branco para misturar ao recheio, picados também 

● 1 xícara (chá) de açúcar 

● ameixas pretas a gosto 

MODO DE PREPARO 

1. Em uma panela coloque as ameixas pretas, adicione água até cobri-las, 

junte o açúcar e leve ao fogo por 10 minutos 

2. Retire e reserve 

 



INGREDIENTES 

● 1 caixa de chantilly Amélia (1 litro) 

● 200 ml de suco de maracujá concentrado 

● 1 lata de leite condensado 

MODO DE PREPARO 

1. Bata 600 ml do chantilly com o suco de maracujá e o leite condensado 

2. Coloque uma das partes do bolo em uma travessa, regue com bastante 

calda de maracujá e coloque 1/3 do recheio 

3. Coloque outra parte do bolo e assim sucessivamente 

4. Para a cobertura, bata os 400 ml restantes do chantilly 

5. Cubra o bolo com o chantilly 

6. Faça picos com uma colher para ficar com várias elevações 

 
INGREDIENTES 



● 1 lata de leite condensado 

● 1 mesma medida de leite 

● 4 gemas 

● 1/2 kg amendoim torrado e triturado 

MODO DE PREPARO 

1. Faça na ordem descrita, pois fica mais fácil de a gema se misturar ao 

leite 

2. Primeiro coloque o leite condensado em uma panela, em seguida 

peneire as gemas e misture com o leite condensado, mexa bem 

3. Acrescente o leite 

4. Leve ao fogo brando mexendo sempre, quando começar a ferver 

desligue imediatamente 

5. Coloque em um refratário e leve à geladeira (depois de frio ele engrossa, 

se quiser pode fazer um dia antes) 

6. Não pode deixar ferver, pois não engrossa 



 
INGREDIENTES 

● 1 lata de leite condensado 

● 1 colher (sopa) margarina sem sal 

● 4 colheres de chocolate em pó 

● 1 colher (sopa) de essencia de baunilha 

● 1 ovo inteiro 

● 1 xícara de morangos (picadinhos) 

● 1 maçã (picadinha) 

● 1 banana nanica grande (picadinha) 

● 1 lata de creme de leite 

MODO DE PREPARO 

1. Brigadeiro: juntar numa panela 1 lata de leite condensado, a margarina, 

o ovo, a baunilha, o nescau, mexer bem até desgrudar o fundo da penela e 
reserve 

2. Num refratário, misture as frutas picadinhas e preencha o fundo da 

travessa, por cima jogue o brigadeiro reservado e por último acrescente 1 
lata de creme de leite (misturada com 2 colheres de açucar refinado) 



3. Leve a geladeira por aproximadamente 1 hora 

 
INGREDIENTES 

● 1 lata de leite condensado 

● Suco de 1 limão 

● Açúcar de confeito para polvilhar 

● Tiras finas de limão para decorar 

MODO DE PREPARO 
Bata o leite condensado com o suco de limão até obter um creme espesso 



 
INGREDIENTES 

● 1 lata de leite condensado 

● 1 caixinha (200gr) de creme de leite 

● 1 xícara de chá de ameixa preta seca sem caroço picada 

MODO DE PREPARO 

1. Cozinhe a lata de leite condensado na panela de pressão por 45 minutos 

2. Deixe esfriar bem, abra a lata e em um recipiente, misture o leite 

condensado cozido, o creme de leite e a ameixa picada 

3. Reserve 



 
INGREDIENTES 

● 1 lata de leite condensado 

● 200 g de manteiga sem sal 

● 8 colheres de leite ninho 

● 2 latas de creme de leite sem soro bem gelado 

● Para molhar a massa antes de rechear deixe ferver até ficar quase em 

ponto de fio: 

● 3 xícaras de água 

● 1 xícara de açúcar 

● 2 colheres de chá de baunilha 

● Decore o bolo com chocolate branco raspado e cerejas 

MODO DE PREPARO 



1. bata na batedeira 200g de manteiga sem sal com 1 lata de leite 

condensado, até engrossar e coloque aos poucos, sem parar de bater, as 
colheradas de leite ninho uma a uma 

2. desligue a batedeira e coloque o creme de leite gelado, bem gelado 

3. Não bata novamente, misture com uma colher 

4. antes de cobrir e rechear o bolo, deixe esse creme por uns 30 min na 

geladeira 

5. Recheie o bolo e cubra com o mesmo creme 

6. Se quiser a versão chocolate, acrescente uma xícara de chocolate em 

pó na massa e 1/2 no recheio 

 
 






