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sobre nós
A nova plataforma digital do Atelier Gourmand, escola 
pioneira em oferecer aulas interativas de gastronomia, 
tem o objetivo de ser um ponto de encontro entre 
você e os mais renomados chefs, especialistas e 
apaixonados por gastronomia – assim como nós.

Como funciona? Durante uma semana nós iremos 
acomodar nossos convidados numa grande mesa 
virtual. E, neste cenário, eles terão a oportunidade 
de compartilhar histórias, técnicas, curiosidades e 
(claro!) receitas ligadas aos mais irresistíveis temas. 

O melhor de tudo: essa mesa será a extensão da sua 
casa! Você poderá “puxar uma cadeira” e acompanhar 
todo esse bate-papo online, de onde você estiver. 
E terá uma chance de baixar um e-book recheado 
de receitas irresistíveis. Quer saber mais? Puxe uma 
cadeira que Tá na Mesa.
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— 
chocolate: o 
protagonista 
da Páscoa  

E para celebrar a data, entre os dias 15 e 21 de abril, 
o chef pâtissier Caio Corrêa comandou uma mesa 
mais do que especial, em que ele revelou todos os 
segredos e dicas de preparo do ovo de chocolate. 
A mesa também foi palco de muitas histórias, 
curiosidades e – claro! – inúmeras receitas desse 
clássico da data. Quer saber tudo que rolou durante 
o nosso mergulho no universo do chocolate? Confira 
nas próximas páginas. 

Seja de chocolate branco, 
ao leite ou amargo. Seja  
maciço, de casca recheada 
ou para comer de colher. 
Não importa o formato, 
o fato é que chocolate é 
unanimidade durante a 
Páscoa
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— 
confira algumas 
curiosidades sobre 
os ovos de Páscoa
Você sabia que o ovo de galinha era 
considerado um presente na Antiguidade? 
E que dois países “brigam” pela origem 
dos ovos de chocolate? A seguir, confira 
essas e outras curiosidades sobre a 
guloseima que é a grande protagonista da 
Páscoa

e-book
ovos de páscoa

Tudo começou pelo ovo 
Existem inúmeras versões para o surgimento ovo de Páscoa. Uma 
delas diz que tudo começou na Antiguidade, quando o ovo de galinha 
era considerado um presente por diversas culturas espalhadas pelo 
Mediterrâneo. Eles eram pintados com desenhos ligados à natureza 
e cozidos com alguma erva ou raiz que tivesse um corante natural. A 
tradição seguiu na Idade Média, período em que a nobreza tinha o 
hábito de celebrar a Páscoa presenteando com ovos feitos de ouro e 
cravejados de pedras preciosas. E os ovos – de galinha – eram utilizados 
em rituais para a deusa pagã Ostera, que representava a primavera. E, 
muitas vezes, ela era representada com ovos nas mãos e observando 
um coelho saltitante – ícone da fertilidade. 

Do ovo para o chocolate 

Os primeiros ovos de Páscoa teriam surgido no início do século XIX 
e têm a sua origem disputada pela França e pela Alemanha. Mas 
os ovos de Páscoa daquele tempo eram bem diferentes do que 
encontramos hoje: amargos, maciços e de textura arenosa. Com o 
processo de industrialização do chocolate, isso foi mudando. E, em 
1876, o chocolatier suíço Daniel Peter desenvolveu uma técnica para 
adicionar leite ao chocolate. Assim, a guloseima ficou mais parecida 
com o chocolate cremoso que tanto amamos. 

O lendário ovo Fabergé 
O joalheiro russo Peter Carl Fabergé (1846 - 1920) marcou seu lugar na 
história graças aos ovos que levaram seu nome – e que são verdadeiras 
obras-primas. Feitos à mão, utilizando-se esmalte, metais nobres e 
pedras preciosas, os ovos Fabergé levavam até dois anos para ficarem 
prontos. As peças foram confeccionadas entre 1885 e 1916, sob 
encomenda, para os Romanov, a família real russa. À princípio, seriam 
presentes de Natal, mas o formato fez com que os ovos Fabergé fossem 
incorporados a tradição da Páscoa. Com a queda dos Romanov no 
início do século XX, mais de 50 ovos Fabergé foram deixados para trás. 
Atualmente, existem 43 deles espalhados pelo mundo.
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— 
temperagem é a 
alma do negócio  

Sabe aquele ovo de Páscoa brilhante, de textura uniforme 
e crocante? Existe uma técnica essencial para se obter 
esse resultado: chama-se temperagem. A técnica consiste 
em separar e agrupar as moléculas da manteiga de cacau 
de forma a se obter a pré-cristalização do chocolate. 
Se esse papo ficou muito confuso, tudo isso pode ser 
resumido em uma palavra - sucesso! A seguir,  
a gente explica direitinho para você:

Ele se derrete por você 
Para que o chocolate tenha uma cristalização perfeita, 
o primeiro passo é derretê-lo corretamente. Pode-
se usar o micro-ondas ou o banho-maria – tanto faz. 
A escolha é do freguês! Mas, ao derreter, o chocolate 
branco e ao leite devem atingir temperatura entre 
45ºC e 50ºC. Já os chocolates com maior teor 
de cacau devem ficar entre 55ºC e 58ºC. Depois, 
é preciso resfriar o chocolate branco, ao leite e 
amargo até 27°C, 28°C e 29°C, respectivamente. É 
aí que entra a temperagem. 

Métodos 

Existem diversas maneiras de fazer a temperagem 
do chocolate, mas a mesa elegeu duas técnicas 
como as essenciais: a adição e a tablage. A 
adição consiste em derreter 75% do chocolate e ir 
acrescentando o restante aos poucos até atingir a 
temperatura correta. Já na tablage, você derrete 
todo o chocolate, despeja 2/3 dele numa bancada de 
mármore e vai movimentando com uma espátula até 
alcançar a temperatura desejada; depois, mistura 
essa parte ao restante do chocolate derretido. Para 
saber se atingiu a temperatura correta, é só passar 
um pouco de chocolate nas costas de uma colher, e, 
se ele endurecer, quer dizer que está pronto para ir 
à fôrma.

O que NÃO fazer? 
Existem diversos cuidados a serem tomados na 
hora de se trabalhar com chocolate. Para começar, 
chocolate odeia umidade. Por isso, seque bem 
todos os utensílios que serão utilizados. Na hora de 
fazer o banho-maria no fogão é importante colocar 
o chocolate numa tigela que seja maior que a boca 
da panela com a água quente, para evitar respingos.

Mais frio, por favor 
Já notou que boa parte das lojas de chocolate 
mantém o ar-condicionado no último? A razão  é que 
temperatura é outra grande inimiga do chocolate. Se 
você tiver ar-condicionado em casa, use-o a favor 
do chocolate. Se não tiver, procure trabalhar com o 
chocolate em dias com temperatura amena e deixe 
forno e fogão desligados. Dê atenção exclusiva ao 
chocolate.

e-book
ovos de páscoa
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— 
caixa de 
ferramentas
O trabalho com o chocolate exige o domínio de técnicas 
como a temperagem, além de alguns cuidados. Mas  
investir nas ferramentas certas é meio caminho andado 
para ter sucesso na produção do ovo de Páscoa. 
A seguir, confira uma seleção de utensílios para 
chocolate: 

Espátula 

Um dos utensílios indispensáveis para fazer a 
tablage é a espátula raspadeira para chocolate. 
Com lâmina de inox ou de polipropileno, o 
utensílio – como o próprio nome sugere - ajuda 
a raspar o chocolate da bancada e a eliminar 
aquelas rebarbas de chocolate que ficam na 
borda da fôrma de ovo de Páscoa. É possível 
encontrá-la em lojas como a Rizzo Confeitaria e 
a Barra Doce.

Derretedeira para chocolate 

Há duas formas de derreter chocolate em casa: 
em banho-maria ou no micro-ondas. Se você é 
adepto da segunda opção, vale investir numa 
derretedeira. O nome parece complicado, mas 
nada mais é do que um recipiente de plástico 
que pode ir ao micro-ondas. Por ter um bico, a 
derretedeira permite que se despeje o chocolate 
sem sujeira no mármore ou direto na fôrma – uma 
mão na roda! É possível encontrar o utensílio em 
locais como a Loja Santo Antonio.

Fôrmas 
Existem fôrmas de diversos tipos para se preparar 
ovos de Páscoa e bombons. No mercado, é 
possível encontrar versões feitas de acetato, que 
vão desde as mais simples até as de  três peças – 
recomendadas por Caio Corrêa. “Enquanto uma 
parte fica em contato com o lado externo da casca, 
uma espécie de capa de silicone é encaixada 
sobre o chocolate derretido, para deixar a parte 
interna do ovo mais lisa. Já a outra parte que vai 
por cima da capa de silicone deixa a fôrma mais 
firme para ir à geladeira”, explica o chef pâtissier. 
A peça está à venda em lojas especializadas em 
confeitaria, como a Bondinho, a Central do Sabor 
e a Chocolândia. 

Termômetro digital 
Respeitar a temperatura de cada variedade é 
fundamental na hora de trabalhar com chocolate. 
Por isso, vale investir num termômetro culinário. 
Existem vários tipos, desde os mais simples, com 
uma sonda de aço inox, até os mais modernos, 
que medem a temperatura à distância por meio 
de laser infravermelho. É possível encontrá-los 
em locais como a Loja Santo Antonio. 
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— 
é cor-de-rosa!
Nova variedade de chocolate, 
desenvolvida pela marca belga 
Callebaut, protagoniza a Páscoa 
deste ano 

Tudo indica que a Páscoa deste ano no Brasil será cor-de-rosa. 
Recentemente, a marca belga especializada em chocolates premium 
Callebaut lançou no Brasil o chocolate rosa. Batizada como ruby, a 
guloseima, que é naturalmente cor-de-rosa (sem o uso de nenhum 
corante), tem um sabor delicado e levemente ácido, que lembra frutas 
vermelhas. 

O surgimento do ruby, anunciado em 2017, na China, foi uma revelação 
e tanto para o mundo do chocolate. Afinal, o último tipo descoberto 
foi o chocolate branco, há mais de 80 anos. No entanto, as amêndoas 
rosadas de cacau – fruto a partir do qual se faz o chocolate – não 
chegam a ser uma novidade: elas estão presentes no cacau tradicional, 
que é cultivado em várias partes do mundo.

A dificuldade estava em selecionar as amêndoas rosadas para a 
produção do chocolate. E isso foi possível graças a uma parceria 
entre a marca belga e a Jacobs University, na Alemanha, que levou 
mais de uma década para desenvolver a tecnologia necessária para a 
fabricação do chocolate ruby. 

Por conta da cor e das suas notas de frutas vermelhas, o produto 
criou frisson entre os confeiteiros, que estão utilizando o ruby nas 
suas criações de Páscoa deste ano. “Além de ser a grande novidade 
do mercado em muito tempo, o chocolate ruby virou febre não só por 
conta da cor, mas, principalmente, do sabor, que tem agradado em 
cheio ao público”, explica o chef pâtissier Caio Corrêa. 

Quer preparar o seu ovo de Páscoa com ruby? Caio Corrêa recomenda 
combinar o sabor do chocolate rosado com frutas vermelhas e 
especiarias. “Framboesa, cranberry e pistache formam uma excelente 
combinação de sabores com o ruby”, diz o chef. O chocolate rosado é 
vendido em lojas especializadas em confeitaria em embalagem de 2,5 
kg, que custa R$ 209.
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— 
conheça os 
principais tipos 
de chocolate
Obtido a partir das amêndoas 
de cacau (Theobroma cacao L.) 
fermentadas e processadas, o 
chocolate nada mais é do que 
uma combinação de determinadas 
quantidades de liquor e de 
manteiga de cacau, acrescidas de 
ingredientes como açúcar e leite. 
Com base na porcentagem de cacau 
utilizada é possível classificar os 
tipos de chocolate. Confira:

e-book
ovos de páscoa

Chocolate branco 
Antes de tudo, é importante ressaltar que chocolate branco é chocolate 
sim! Basicamente, é feito somente com manteiga de cacau, leite e 
açúcar e pode levar essência de baunilha, dependendo da formulação. 

Chocolate rosa 
Recém-descoberto pela marca de chocolate belga Callebaut, o novo 
tipo de chocolate, batizado como ruby, tem cerca de 50% de sólidos 
de cacau e coloração rosa natural – sem uso de corantes. Mas fiquem 
ligados, que mais adiante falaremos sobre ele. 

Chocolate ao leite 

Como o próprio nome sugere, esse tipo de chocolate – o preferido dos 
brasileiros - tem como base o leite, que traz uma cremosidade extra 
ao chocolate. A guloseima também leva açúcar e entre 34% e 49% de 
cacau. 

Chocolate meio amargo 

Para ser classificado como meio amargo, o chocolate deve ter em sua 
formulação entre 43% e 50% de cacau, além de açúcar. Trata-se de um 
meio-termo entre o ao leite e o amargo. 

Chocolate amargo 
As versões amargas devem conter acima de 50% de cacau e levar açúcar 
em sua composição. Vale lembrar que o cacau é rico em flavonoides, 
que ajudam no bom funcionamento do sistema cardiovascular e 
estimulam a atividade cerebral, mas cuidado com a quantidade de 
açúcar que vai na formulação.
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Receita 
— Valéria Araújo

Fotografia  
— Romulo Fialdini

Ovo Surpresa de Caramelo

ingredientes

ovo

4 xícaras (600 g) de chocolate ao leite

caramelo

1 xícara (180 g) de açúcar
1 xícara (240 ml) de creme de leite fresco

ganache

1 xícara (150 g) de chocolate meio amargo picado
1/2 xícara (120 ml) de creme de leite fresco

montagem

100 g de biscoito maisena

Tempo: 2 horas

Rendimento: 1 ovo

Dificuldade: fácil, mas nem tanto

modo de preparo

ovo

1. Numa tigela, derreta 2/3 do chocolate no micro-ondas ou em banho-maria 
até atingir 45°C a 50°C. Para fazer o banho-maria, coloque a tigela com 
o chocolate sobre uma panela com água morna e leve ao fogo baixo até o 
chocolate derreter, mas sem deixar a água ferver.

2. Aos poucos, vá juntando o chocolate restante e misturando até tudo estar 
derretido.

3. Quando o chocolate atingir 30°C, despeje um pouco dele na fôrma, bata 
de leve algumas vezes a fôrma contra a bancada, para eliminar possíveis 
bolhas de ar, e, depois, vire a fôrma na tigela, deixando cair o excesso de 
chocolate.

4. Limpe as bordas da fôrma, coloque-a emborcada sobre uma folha de papel-
manteiga e deixe firmar na geladeira por 5 minutos. Retire da geladeira e 
repita o processo mais 2 vezes.

caramelo

5. Numa panela, aqueça o creme de leite.
6. Em outra panela, derreta o açúcar até formar um caramelo âmbar, sem 

grumos.
7. Quando o caramelo atingir o ponto, despeje o creme de leite e deixe ferver, 

sempre mexendo, até dissolver todos os grumos que tenham se formado.
8. Retire do fogo e reserve em local fresco por 30 minutos.
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ganache

9. Numa panela, aqueça o creme de leite.
10. Numa tigela, coloque o chocolate picado, despeje o creme quente por cima 

e misture até derreter completamente e formar um creme homogêneo.
11. Deixe esfriar por 30 minutos.

montagem

12. Quebre os biscoitos em 3 partes com as mãos e forre o interior do ovo 
com uma camada.

13. Espalhe um pouco de caramelo por cima, cobrindo todo o biscoito. Depois, 
despeje a ganache por cima do caramelo, de forma a preencher todo o ovo.

14. Leve à geladeira por 20 minutos e decore como quiser.

utensílios

Termômetro de uso culinário
Papel-manteiga
Fôrma para ovo de chocolate de 500 g
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Receita 
— Valéria Araújo

Fotografia  
— Romulo Fialdini

Ovo Nuts

ingredientes

2 1/2 xícaras (425 g) de chocolate ao leite Callebaut 33% 
de cacau em gotas ou picado
1/4 de xícara (40 g) castanha de caju torrada, sem sal
1/4 de xícara (40 g) de amêndoa torrada, inteira, sem pele
1/4 de xícara (30 g) de avelã torrada, inteira, sem pele
1/4 de xícara (45 g) de damasco seco picado
1/4 de xícara (35 g) de pistache, torrado, sem casca

Tempo: 1 hora e 5 minutos 

Rendimento: 1 ovo

Dificuldade: fácil, mas nem tanto

modo de preparo

1. Numa tigela, derreta 2/3 do chocolate no micro-ondas ou em banho-maria até 
atingir 45°C a 50°C. Para fazer o banho-maria, coloque a tigela com o chocolate 
sobre uma panela com água morna e leve ao fogo baixo, sem deixar a água ferver.

2. Aos poucos, vá juntando o chocolate restante e misturando até tudo estar 
derretido.

3. Quando o chocolate atingir 30°C, despeje um pouco dele na fôrma, bata de 
leve algumas vezes a fôrma contra a bancada, para eliminar possíveis bolhas 
de ar, e, depois, vire a fôrma na tigela, deixando cair o excesso de chocolate.

4. Limpe as bordas da fôrma, coloque-a emborcada sobre uma folha de papel- 
manteiga e deixe firmar na geladeira por 10 minutos. Retire da geladeira e repita o

5. processo mais 3 vezes. Depois, usando o chocolate derretido restante, cole as 
frutas do lado de dentro e de fora do ovo e deixe secar e firmar bem.

6. Por fim, cole as 2 metades do ovo.

utensílios

Termômetro de uso culinário 
Fôrma para ovo de chocolate de 500 g
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Receita 
— Valéria Araújo

Fotografia  
— Romulo Fialdini

Ovo Marmorizado

ingredientes

2 xícaras (300 g) de chocolate branco picado
1 1/2 xícara (225 g) de chocolate ao leite

modo de preparo

1. Numa tigela, derreta 2/3 do chocolate branco no micro-ondas ou em 
banho-maria até atingir 45°C a 50°C. Para fazer o banho-maria, coloque 
a tigela com o chocolate sobre uma panela com água morna e leve ao 
fogo baixo até o chocolate derreter, mas sem deixar a água ferver.

2. Aos poucos, vá juntando o chocolate restante e misturando até tudo 
estar derretido.

3. Em outra tigela, faça o mesmo com o  chocolate ao leite.
4. Quando o chocolate branco estiver a 28°C e o ao leite estiver a 30°C, 

despeje simultaneamente um pouco de cada um na fôrma. Depois, 
movimente a fôrma de modo que os chocolates se misturem e produzam 
um efeito marmorizado.

5. Bata de leve algumas vezes a fôrma contra a bancada, para eliminar 
possíveis bolhas de ar, limpe as bordas, coloque a fôrma emborcada 
sobre uma folha de papel-manteiga e deixe firmar na geladeira por 5 
minutos. Retire da geladeira e repita o processo mais 2 vezes.

6. Ao final, leve as fôrmas à geladeira por 20 minutos, ou até que estejam 
opacas.

7. Desenforme e sirva.

Tempo: 1 hora e 10 minutos 

Rendimento: 1 hora

Dificuldade: fácil, mas nem tanto

utensílios

Termômetro de uso culinário
Papel-manteiga
Fôrma para ovo de chocolate de 500 g
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Receita 
— Valéria Araújo

Fotografia  
— Romulo Fialdini

Ovo de Páscoa 
Trufado de Oreo

ingredientes

creme

1 xícara (150 g) de chocolate meio amargo picado
250 ml de creme de leite fresco
144 g de biscoito Oreo, picado

ovo
2 xícaras (300 g) de chocolate branco

modo de preparo

creme

1. Numa tigela coloque o chocolate picado.
2. Numa panela, ferva o creme de leite, despeje sobre o chocolate e misture 

com um
3. fouet até homogeneizar e formar uma ganache.
4. Deixe o chocolate esfriar por 20 minutos e, então, junte o biscoito picado.

ovo

5. Numa tigela, derreta 2/3 do chocolate no micro-ondas ou em banho-
maria até atingir 45°C a 50°C. Para fazer o banho-maria, coloque a tigela 
com o chocolate sobre uma panela com água morna e leve ao fogo baixo, 
sem deixar a água ferver.

Tempo: 1 hora e 30 minutos 

Rendimento: 1 ovo

Dificuldade: fácil, mas nem tanto

6. Aos poucos, vá juntando o chocolate restante e misturando até tudo 
estar derretido.

7. Quando o chocolate atingir 28°C, despeje um pouco dele na fôrma, 
bata levemente a fôrma algumas vezes contra a bancada, para eliminar 
possíveis bolhas de ar, e, depois, vire a fôrma na tigela, deixando cair o 
excesso de chocolate.

8. Limpe as bordas da fôrma, coloque-a emborcada sobre uma folha de 
papel- manteiga e deixe firmar na geladeira por 10 minutos. Retire da 
geladeira e repita esse processo mais 3 vezes.

9. Desenforme o ovo, recheie com a ganache de Oreo e, se quiser, decore 
com mais chocolate.

utensílios

Termômetro de uso culinário
Fôrma para ovo de chocolate de 500 g
Papel-manteiga
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Receita 
— Valéria Araújo

Fotografia  
— Romulo Fialdini

Ovo de Páscoa Prestígio

ingredientes

recheio

1 xícara (75 g) de coco seco ralado
1 lata (395 g) de leite condensado
1 colher (sopa) (15 g) de manteiga sem sal

ovo
3 xícaras (450 g) de chocolate meio amargo

modo de preparo

recheio

1. Numa panela, coloque todos os ingredientes, leve ao fogo baixo e, mexendo 
sem parar, deixe cozinhar por uns 15 minutos, até se soltar do fundo da panela.

2. Retire do fogo e deixe esfriar.

ovo

3. Numa tigela, derreta 2/3 do chocolate no micro-ondas ou em banho-maria até 
atingir 55°C a 58°C. Para fazer o banho-maria, coloque a tigela com o chocolate 
sobre uma panela com água morna e leve ao fogo brando, sem deixar a água ferver.

4. Aos poucos, vá juntando o chocolate restante e misturando até tudo estar 
derretido.

5. Quando o chocolate atingir 28°C a 29°C, despeje um pouco dele na fôrma, bata 

Tempo: 2 horas 

Rendimento: 1 ovo

Dificuldade: fácil, mas nem tanto

algumas vezes a fôrma levemente contra a bancada, para eliminar possíveis 
bolhas de ar, e, depois, vire a fôrma na tigela, deixando cair o excesso de chocolate.

6. Limpe as bordas da fôrma, coloque-a emborcada sobre uma folha de papel- 
manteiga e deixe firmar na geladeira por 10 minutos. Retire da geladeira e repita 
o processo mais 3 vezes.

7. Coloque um pouco do recheio dentro do ovo, deixando livre uma borda de 
mais ou menos 1 cm, cubra com uma camada de chocolate derretido e leve à 
geladeira para firmar.

8. Desenforme o ovo e coloque na embalagem de sua preferência.

utensílios

Termômetro de uso culinário
Fôrma para ovo de chocolate de 500 g
Papel-manteiga
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Receita 
— Valéria Araújo

Fotografia  
— Romulo Fialdini

Ovo de Páscoa de 
Marshmallow

ingredientes

marshmallow

1 xícara (180 g) de açúcar
1/2 xícara (120 ml) de água
2 claras (72 g)
1 colher (chá) (5 ml) de essência de baunilha

ovo

1 1/2 xícara (225 g) de chocolate meio amargo picado

modo de preparo

marshmallow

1. Numa panela, junte o açúcar, a água e a baunilha e leve ao fogo médio, sem 
mexer, por 15 minutos, até formar uma calda grossa.

2. Na batedeira, bata as claras até o ponto de neve, então, vá juntando a calda 
quente lentamente, num fio contínuo, e batendo até a tigela esfriar. Isso deve 
levar de 10 a 15 minutos. Reserve. 

Tempo: 1 hora e 30 minutos 

Rendimento: 1 ovo

Dificuldade: fácil, mas nem tanto

ovo

3. Numa tigela, derreta 2/3 do chocolate no micro-ondas ou em banho-maria 
até atingir 55°C a 58°C. Para fazer o banho-maria, coloque a tigela com os 
ingredientes dentro de uma panela com água morna e leve ao fogo baixo, sem 
deixar a água ferver.

4. Aos poucos, vá juntando o chocolate restante e misturando até tudo estar 
derretido.

5. Quando o chocolate atingir 28°C a 29°C, despeje um pouco dele na fôrma, bata 
de leve algumas vezes a fôrma contra a bancada para eliminar possíveis bolhas 
de ar, e, então, vire a fôrma na tigela, deixando cair o excesso de chocolate.

6. Limpe as bordas da fôrma, coloque-a emborcada sobre uma folha de papel-
manteiga e deixe firmar na geladeira por 10 minutos. Retire da geladeira e repita 
o processo mais 2 vezes.

7. Despeje o marshmallow dentro do ovo, deixando livre uma borda de mais ou 
menos 1 cm, cubra com uma camada de chocolate derretido e leve à geladeira 
para firmar.

8. Desenforme o ovo e coloque na embalagem de sua preferência.

utensílios

Termômetro de uso culinário
Fôrma para ovo de chocolate de 250 g
Papel-manteiga
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Receita 
— Valéria Araújo

Fotografia  
— Romulo Fialdini

Ovo de Páscoa com 
Marshmallow e Geleia 
de Damasco

ingredientes

marshmallow

5 folhas (10 g) de gelatina sem cor e sem sabor
2 xícaras (360 g) de açúcar
1 xícara (310 g) de glucose de milho
1/2 xícara (120 ml) de água
2 colheres (chá) (10 ml) de essência de baunilha
1/8 de colher (chá) (1 g) de sal

geleia de damasco

1 xícara (165 g) de damasco seco picado
1/2 xícara (120 ml) de água
2/3 xícara (120 g) de açúcar
2 2/3 xícara (40 ml) de suco de limão Taiti

ovo

3 xícaras (450 g) de chocolate meio amargo picado
6 ovos grandes (420 g)

Tempo: 2 horas e 20 minutos

Rendimento: 6 unidades

Dificuldade: dificinho

modo de preparo

marshmallow

1. Numa tigela, coloque as folhas de gelatina, cubra com água filtrada, junte 
alguns cubos de gelo, deixe hidratar e escorra.

2. Numa panela média, coloque o açúcar, metade da glucose e a água, 
leve ao fogo médio e deixe ferver até atingir 112°C, cerca de 6 minutos.

3. Coloque a tigela com a gelatina sobre uma panela com água, leve ao 
fogo baixo e, mexendo sempre, deixe derreter (não deixe a mistura 
ultrapassar 60°C).

4. Na batedeira, comece a bater a glucose. Então, sem parar de bater, vá 
juntando aos poucos a gelatina e, depois, a calda quente.

5. Aumente um pouco a velocidade da batedeira e bata por mais 5 minutos.
6. Por último, junte a essência de baunilha e o sal, aumente um pouco mais 

a velocidade e bata por mais 10 minutos. Reserve.

geleia de damasco

7. Bata todos os ingredientes no liquidificador, transfira para uma panela e 
cozinhe, em fogo médio, mexendo de vez em quando, por 15 minutos.

8. Retire do fogo e deixe esfriar.
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ovo

9. Abra os ovos quebrando apenas um pedacinho da casca na parte superior, retire 
o conteúdo e reserve para outro fim.

10. Lave bem as cascas com água e suco de limão, deixe secar e reserve.
11. Numa tigela, derreta 2/3 do chocolate no micro-ondas ou em banho-maria 

até alcançar a 55°C a 58°C. Para fazer o banho-maria, coloque a tigela com 
o chocolate sobre uma panela com água morna e leve ao fogo brando, sem 
deixar a água ferver.

12. Vá juntando aos poucos o chocolate restante e misturando até que tudo esteja 
derretido.

13. Quando o chocolate atingir 29°C, despeje um pouco dele em cada casca de 
ovo, gire para cobrir todo o interior, então despeje o excesso de volta na tigela 
e deixe a casca firmar na geladeira.

14. Repita esse processo mais 1 vez e, quando o chocolate endurecer, quebre as 
cascas do ovo com muito cuidado, para tirar o chocolate.

15. Com um saco de confeitar, preencha os ovos de chocolate com o marshmallow 
e a geleia, imitando a clara e gema de um ovo.

utensílios

Termômetro de uso culinário
Saco de confeitar
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Receita 
— Valéria Araújo

Fotografia  
— Romulo Fialdini

Ovo de Páscoa Bis

ingredientes

2 xícaras (300 g) de chocolate meio amargo picado
1 caixa (126 g) de chocolate Bis (Lacta), picado

modo de preparo

1. Numa tigela, derreta 2/3 do chocolate no micro-ondas ou em banho-
maria até atingir 45°C a 50°C. Para fazer o banho-maria, coloque a tigela 
com o chocolate sobre uma panela com água morna e leve ao fogo baixo 
até o chocolate derreter, mas sem deixar a água ferver.

2. Aos poucos, vá juntando o chocolate restante e misturando até tudo 
estar derretido.

3. Quando o chocolate atingir 31°C, despeje um pouco dele na fôrma, bata 
de leve algumas vezes a fôrma contra a bancada, para eliminar possíveis 
bolhas de ar, e, depois, vire a fôrma na tigela, deixando cair o excesso 
de chocolate.

4. Limpe as bordas da fôrma, coloque-a emborcada sobre uma folha de 
papel-manteiga e deixe firmar na geladeira por 5 minutos.

5. Misture o Bis ao chocolate restante.
6. Espalhe essa mistura no interior do ovo e leve à geladeira por 1 hora, ou 

até que a fôrma esteja opaca.
7. Desenforme e sirva.

utensílios

Termômetro de uso culinário
Papel-manteiga
Fôrma para ovo de chocolate de 250 g

Tempo: 1 hora e 40 minutos

Rendimento: 1ovo

Dificuldade: fácil, mas nem tanto
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Receita 
— Valéria Araújo

Fotografia  
— Romulo Fialdini

Ovo de Colher Trufado 
de Maracujá

ingredientes

recheio

1 lata (300 g) de creme de leite, sem soro
1 colher (chá) (5 g) de manteiga sem sal
2 colheres (chá) (12 g) de mel
4 xícaras (600 g) de chocolate branco picado
2/3 de xícara (160 ml) de suco de maracujá concentrado
1 maracujá azedo (150 g)
2 colheres (sopa) (22 g) de açúcar

ovo

4 xícaras (600 g) de chocolate ao leite

modo de preparo

recheio

1. Numa panela, coloque o creme de leite, a manteiga e o mel e leve 
ao fogo, mexendo sem parar, até ferver.

2. Então, retire do fogo, junte o chocolate branco e misture até derreter 
completamente.

3. Adicione o suco de maracujá e misture até que tudo esteja bem 
incorporado.

4. Deixe a mistura esfriar um pouco e, então, leve à geladeira por 30 
minutos.

5. Numa tigelinha, misture bem a polpa do maracujá e o açúcar e reserve.

Tempo: 2 horas

Rendimento: 1 ovo

Dificuldade: fácil, mas nem tanto

ovo

6. Numa tigela, derreta 2/3 do chocolate no micro-ondas ou em banho-
maria até atingir 45°C a 50°C. Para fazer o banho-maria, coloque a 
tigela com o chocolate sobre uma panela com água morna e leve ao 
fogo baixo até o chocolate derreter, mas sem deixar a água ferver.

7. Aos poucos, vá juntando o chocolate restante e misturando até tudo 
estar derretido.

8. Quando o chocolate atingir 30°C, despeje um pouco dele na fôrma, 
bata de leve algumas vezes a fôrma contra a bancada, para eliminar 
possíveis bolhas de ar, e, depois, vire a fôrma na tigela, deixando 
cair o excesso de chocolate. 

9. Limpe as bordas da fôrma, coloque-a emborcada sobre uma folha 
de papel-manteiga e deixe firmar na geladeira por 5 minutos. Retire 
da geladeira e repita o processo mais uma vez.

10. Com um colher, preencha o interior do ovo com a trufa de maracujá, 
sem deixar atingir a borda, e espalhe a polpa de maracujá por cima.

11. Decore as bordas com o chocolate restante e leve à geladeira por 
20 minutos, ou até fôrma ficar completamente opaca.

12. Desenforme com cuidado e sirva.

utensílios

Termômetro de uso culinário
Papel-manteiga
Fôrma para ovo de chocolate de 500 g
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Receita 
— Valéria Araújo

Fotografia  
— Romulo Fialdini

Ovo de Colher Red Velvet

ingredientes

buttermilk (leitelho)

3/4 de xícara (180 ml) de leite integral
2 colheres (chá) (10 ml) de suco de limão Taiti

massa

1 3/4 xícara (236 g) de farinha de trigo, peneirada
1/2 colher (sopa) (7 g) de fermento em pó químico
1/2 colher (sopa) (7 g) de bicarbonato de sódio
1/8 de colher (chá) (1 g) de sal
1 colher (sopa) (5 g) de cacau em pó 100%
5 colheres (sopa) (75 g) de manteiga sem sal, à temperatura ambiente
1/4 de xícara (45 g) de açúcar
2 ovos grandes (140 g)
1 1/2 colher (sopa) (23 ml) de corante alimentar em gel vermelho
1 colher (sopa) (15 ml) de essência de baunilha
1 colher (sopa) (15 g) de manteiga sem sal, para untar
1 colher (sopa) (9 g) de farinha de trigo, para polvilhar

creme

1 xícara (250 g) de cream cheese, à temperatura ambiente
1/4 de xícara (50 g) de manteiga sem sal
1 xícara (140 g) de açúcar de confeiteiro
1/2 colher (sopa) (8 ml) de essência de baunilha

Tempo: 3 horas e 35 minutos

Rendimento: 1 ovo

Dificuldade: fácil, mas nem tanto

ovo 

500 g de chocolate branco picado
1/2 colher (chá) (3 ml) de corante alimentar líquido vermelho

modo de preparo

buttermilk (leitelho)

1. Numa tigelinha, misture o leite com o suco de limão, mexa bem e 
deixe descansar por 10 minutos, até ficar talhado.

massa

2. Numa tigela, peneire junto farinha, o fermento, o bicarbonato de 
sódio, o sal e o cacau em pó.

3. Na batedeira, bata a manteiga e o açúcar até formar um creme fofo.
4. Junte os ovos, um a um, e siga batendo em velocidade baixa.
5. Acrescente o corante e a essência de baunilha e continue batendo.
6. Por último, adicione, aos poucos e alternadamente, a mistura de 

secos e o buttermilk, e bata até formar uma massa homogênea.
7. Despeje a massa na fôrma untada com manteiga e polvilhada com 

farinha e leve para assar em forno preaquecido a 180°C por cerca 
1 hora, ou até dourar e, ao enfiar um palito no centro, ele sair seco.

8. Deixe esfriar, corte o bolo em camadas e guarde os farelos para 
decorar.
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creme

9. Bata o cream cheese e a manteiga na batedeira até formar um 
creme liso.

10. Acrescente o açúcar de confeiteiro e a essência de baunilha e bata 
até o creme voltar a ficar liso.

ovo

11. Numa tigela, derreta 2/3 do chocolate no micro-ondas ou em banho-
maria até atingir 45°C a 50°C. Para fazer o banho-maria, coloque 
a tigela com o chocolate sobre uma panela com água morna e leve 
ao fogo baixo, sem deixar a água ferver.

12. Junte aos poucos o chocolate restante e vá misturando até tudo 
estar derretido.

13. Pincele displicentemente o interior das fôrmas com o corante e 
reserve.

14. Quando o chocolate atingir 27°C, despeje um pouco nas fôrmas, bata 
as fôrmas de leve contra a bancada para eliminar possíveis bolhas de 
ar, despeje o chocolate excedente de volta na tigela, limpe a borda 
das fôrmas, coloque-as emborcadas sobre uma folha de papel-
manteiga e deixe o chocolate firmar na geladeira por 15 minutos.

15. Repita essa operação mais 2 vezes e, então, desenforme o ovo.
16. Preencha o ovo com camadas de bolo e creme, finalizando com o 

creme e decorando com os farelos.

utensílios

Termômetro de uso culinário
Fôrma de aro removível de 22 cm de diâmetro
Fôrma para ovo de chocolate de 500 g
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Receita 
— Valéria Araújo

Fotografia  
— Romulo Fialdini

Ovo de Colher de 
Nutella e Leite Ninho

ingredientes

recheio

1 lata (395 g) de leite condensado
1/2 xícara (50 g) de leite em pó integral instantâneo
1 colher (sopa) (15 g) de manteiga sem sal
200 g de creme de leite UHT (caixinha)

ovo e finalização

1 1/2 xícara (225 g) de chocolate meio amargo
350 g de creme de avelã com chocolate (Nutella)
3 colheres (sopa) (21 g) de leite em pó integral instantâneo, para polvilhar

modo de preparo

recheio

1. Numa panela, coloque o leite condensado, o leite em pó, a manteiga 
e metade do creme de leite, leve ao fogo baixo e, mexendo sempre, 
cozinhe por uns 15 minutos, até começar a desgrudar do fundo da 
panela.

2. Retire do fogo, deixe esfriar por 30 minutos, misture o restante do 
creme de leite e reserve.

Tempo: 1 hora e 40 minutos

Rendimento: 1 ovo

Dificuldade: fácil, mas nem tanto

ovo e finalização

3. Numa tigela, derreta 2/3 do chocolate no micro-ondas ou em banho-
maria até atingir 45°C a 50°C. Para fazer o banho-maria, coloque 
a tigela com o chocolate dentro de uma panela com água morna e 
leve ao fogo baixo, sem deixar a água ferver.

4. Aos poucos, vá juntando o chocolate restante e misturando até tudo 
estar derretido.

5. Quando o chocolate atingir 27°C, despeje um pouco dele na fôrma, 
bata de leve a fôrma algumas vezes contra a bancada para eliminar 
possíveis bolhas de ar, e, então, vire a fôrma na tigela, deixando 
cair o excesso de chocolate.

6. Limpe as bordas da fôrma, coloque-a emborcada sobre uma folha 
de papel-manteiga e deixe firmar na geladeira por 10 minutos. Retire 
da geladeira e repita o processo mais 2 vezes.

7. Ao final, desenforme o ovo, preencha-o com uma camada de creme 
de avelã, cubra com uma camada do recheio de leite em pó e finalize 
polvilhando mais leite em pó por cima.

utensílios

Termômetro de uso culinário
Papel-manteiga
Fôrma para ovo de chocolate de 250 g
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Receita 
— Valéria Araújo

Fotografia  
— Romulo Fialdini

Ovo de Colher com Brigadeiro

ingredientes

brigadeiro

1 lata (395 g) de leite condensado
1 colher (sopa) (15 g) de manteiga sem sal
1 1/3 xícara (200 g) de chocolate ao leite picado
1/2 xícara (120 ml) de creme de leite fresco

ovo

1 1/2 xícara (225 g) de chocolate ao leite picado
1 xícara ( 160 g) de chocolate granulado, para decorar

modo de preparo

brigadeiro

1. Numa panela, coloque o leite condensado e a manteiga e leve ao 
fogo baixo, mexendo sempre, até começar a desgrudar do fundo 
da panela.

2. Retire do fogo, adicione o chocolate picado e o creme de leite e 
misture bem até homogeneizar.

3. Leve ao fogo baixo novamente por mais 1 minuto, até começar a se 
soltar novamente do fundo da panela.

4. Retire do fogo e deixe esfriar.
5. Depois de frio, enrole alguns brigadeiros para a decoração e reserve 

o restante.

Tempo: 2 horas

Rendimento: 1 ovo

Dificuldade: fácil, mas nem tanto

ovo

6. Numa tigela, derreta 2/3 do chocolate no micro-ondas ou em banho-
maria até atingir 45°C a 50°C. Para fazer o banho-maria, coloque 
a tigela com o chocolate sobre uma panela com água morna e leve 
ao fogo baixo, sem deixar a água ferver.

7. Aos poucos, vá juntando o chocolate restante e misturando até tudo 
estar derretido.

8. Quando o chocolate atingir 27°C, despeje um pouco dele na fôrma, 
bata de leve algumas vezes a fôrma contra a bancada, para eliminar 
possíveis bolhas de ar, e, depois, vire a fôrma na tigela, deixando 
cair o excesso de chocolate.

9. Limpe as bordas da fôrma, coloque-a emborcada sobre uma folha de 
papel- manteiga e deixe firmar na geladeira por 10 minutos. Retire 
da geladeira e repita o processo mais 3 vezes.

10. Ao final, desenforme o ovo e, usando um saco de confeitar, preencha-o 
com o brigadeiro já frio e decore com os brigadeiros enrolados e 
o granulado.

utensílios

Termômetro de uso culinário
Fôrma para ovo de chocolate de 250 g
Papel-manteiga
Saco e bico de confeitar
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Receita 
— Valéria Araújo

Fotografia  
— Romulo Fialdini

Ovo Brownie de Colher

ingredientes

recheio

1 lata (395 g) de leite condensado
200 g de creme de leite UHT (caixinha)
1 colher (sopa) (15 g) de manteiga sem sal
2 colheres (sopa) (10 g) de cacau em pó
1 colher (sopa) (7 g) de chocolate em pó
200 g de brownie (bolo de chocolate)
5 colheres (sopa) (50 g) de raspas de chocolate meio amargo

ovo

4 xícaras (600 g) de chocolate meio amargo picado

modo de preparo

recheio

1. Numa panela, misture o leite condensado, o creme de leite, a manteiga, 
o cacau e o chocolate em pó e leve ao fogo baixo, mexendo sempre.

2. Assim que começar a se soltar do fundo da panela, retire do fogo 
e deixe esfriar.

Tempo: 1 hora e 30 minutos

Rendimento: 1 ovo

Dificuldade: fácil, mas nem tanto

ovo

3. Numa tigela, derreta 2/3 do chocolate no micro-ondas ou em banho-
maria até atingir 45°C a 50°C. Para fazer o banho-maria, coloque a 
tigela com o chocolate sobre uma panela com água morna e leve ao 
fogo baixo até o chocolate derreter, mas sem deixar a água ferver.

4. Aos poucos, vá juntando o chocolate restante e misturando até tudo 
estar derretido.

5. Quando o chocolate atingir 31°C, despeje um pouco dele na fôrma, 
bata de leve algumas vezes a fôrma contra a bancada, para eliminar 
possíveis bolhas de ar, e, depois, vire a fôrma na tigela, deixando 
cair o excesso de chocolate.

6. Limpe as bordas da fôrma, coloque-a emborcada sobre uma folha 
de papel-manteiga e deixe firmar na geladeira por 5 minutos. Retire 
da geladeira e repita esse procedimento mais 2 vezes.

7. Com uma colher, preencha o ovo intercalando camadas de brigadeiro 
e brownie, finalize com uma camada de raspas de chocolate e leve 
à geladeira por mais 20 minutos.

8. Desenforme o ovo com cuidado e sirva.

utensílios

Termômetro de uso culinário
Papel-manteiga
Fôrma para ovo de chocolate de 500 g
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Receita 
— Paula Rizkallah

Adaptado do livro: Le Grand Livre du 
Chocolat

Fotografia  
— Romulo Fialdini

Ovo de Páscoa 
Guarnecido de Trufa

ingredientes

2 1/3 xícara (350 g) de chocolate meio amargo
200 g de trufas de chocolate

modo de preparo

1. Forre um tabuleiro com papel-manteiga e reserve.
2. Coloque o chocolate numa tigela, coloque a tigela sobre uma panela 

com água morna e leve ao fogo baixo, sem deixar a tigela tocar na 
água e sem deixar a água ferver. É importante que a temperatura do 
chocolate não ultrapasse os 45°C. Utilize um termômetro culinário 
para controlar a temperatura.

3. Despeje o chocolate derretido numa superfície de mármore e, 
movimentando-o continuamente com um raspador, deixe-o chocolate 
esfriar até atingir 31°C.

4. Nesse ponto, transfira o chocolate para uma tigela e trabalhe 
rapidamente com ele. Se o chocolate esfriar, você poderá usar um 
soprador térmico ou levá-lo ao micro-ondas para reaquecer, sempre 
atentando à temperatura.

5. Em cada metade da fôrma, despeje chocolate suficiente para cobrir 
toda a parte interna, faça movimentos circulares com a fôrma de 
modo a fazer o chocolate escorrer uniformemente, então vire e deixe 
escorrer o excesso na tigela, depois emborque a fôrma sobre o papel-
manteiga e deixe firmar por 1 a 2 minutos à temperatura ambiente.

6. Aplique uma segunda camada de chocolate em cada metade da 
fôrma seguindo o mesmo processo e deixe firmar na geladeira por 
1 a 3 minutos, ou até que essa camada esteja ligeiramente firme.

Tempo: 2 horas

Rendimento: 1 ovo de 550 g 

Dificuldade: fácil, mas nem tanto

7. Repita a operação mais uma vez e deixe o chocolate firmar na 
geladeira por 1 hora, até que esteja bem sólido. 

8. Coloque as fôrmas no tabuleiro com o lado aberto para cima e, 
com uma espátula ou faca de lâmina fina, apare delicadamente as 
bordas, limpando o contorno. 

9. Coloque a ponta da faca cuidadosamente entre a fôrma e o chocolate, 
desenforme as metades do ovo e leve à geladeira, cuidando para 
não tocar no chocolate e deixar marcas de dedo.

10. Para montar o ovo, segure uma das metades usando um pedaço de 
papel absorvente ou de papel-alumínio dobrado em dois e preencha 
com as trufas.

11. Aplique um pouco de chocolate derretido na borda de ambas as 
metades do ovo e, segurando-as com o papel-alumínio, sobreponha 
a metade vazia à metade recheada com as trufas e segure por alguns 
segundos.

12. Coloque o ovo no tabuleiro e leve à geladeira para firmar bem antes 
de embrulhar.

utensílios

Termômetro de uso culinário
Fôrma para ovo de chocolate de 15 por 11 cm
Papel-manteiga
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Receita 
— Valéria Araújo

Fotografia  
— Romulo Fialdini

Casquinha de Ovo com 
Recheio de Brigadeiro

ingredientes

brigadeiro

1/2 lata (198 g) de leite condensado 
1/2 colher (sopa) (8 g) de manteiga sem sal
2/3 de xícara (100 g) de chocolate ao leite picado 
1/4 de xícara (60 ml) de creme de leite fresco 

casquinha

1  1/2 xícara (225 g) de chocolate ao leite picado 

modo de preparo

brigadeiro

1. Numa panela, coloque o leite condensado e a manteiga e leve ao 
fogo baixo, mexendo sempre, até começar a desgrudar do fundo 
da panela. 

2. Retire do fogo, adicione o chocolate picado e o creme de leite e 
misture bem até homogeneizar. 

3. Leve ao fogo baixo novamente por mais 1 minuto, até começar a se 
soltar novamente do fundo da panela. 

4. Retire do fogo e deixe esfriar.

Tempo: 1 hora e 10 minutos

Rendimento: 2 casquinhas (1 ovo)

Dificuldade: fácil, mas nem tanto

casquinha

5. Numa tigela, derreta 2/3 do chocolate no micro-ondas ou em banho-
maria até atingir 45°C a 50°C. Para fazer o banho-maria, coloque 
a tigela com o chocolate sobre uma panela com água morna e leve 
ao fogo baixo, sem deixar a água ferver. 

6. Aos poucos, vá juntando o chocolate restante e misturando até tudo 
estar derretido. 

7. Quando o chocolate atingir 27°C, despeje um pouco dele na fôrma, 
bata de leve algumas vezes a fôrma contra a bancada, para eliminar 
possíveis bolhas de ar, e, depois, vire a fôrma na tigela, deixando 
cair o excesso de chocolate. 

8. Limpe as bordas da fôrma, coloque-a emborcada sobre uma folha 
de papel-manteiga e deixe firmar na geladeira por 10 minutos. Retire 
da geladeira e repita o processo mais 2 vezes. 

9. Preencha o ovo com o recheio de brigadeiro, cubra com uma camada 
de chocolate derretido e leve à geladeira por mais 15 minutos. 

10. Desenforme e sirva.

utensílios

Termômetro de uso culinário
Fôrma para ovo de chocolate de 250 g
Papel-manteiga



028

Receita 
— Paula Rizkallah

Adaptado do livro: Chocolate – 
Receitas Passo a Passo

Fotografia  
— Romulo Fialdini

Ovo de Páscoa

ingredientes

ovo

3  1/3 xícaras (500 g) de chocolate ao leite picado
1 xícara (100 g) de raspas grossas de chocolate ao leite 

recheio

1 lata de leite condensado (395 g)
1 lata de creme de leite (300 g), sem soro
3 colheres (sopa) (21 g) de chocolate em pó
2 colheres (sopa) (18 g), farinha de trigo

modo de preparo

ovo

1. Lave, seque bem os moldes e esfregue-os vigorosamente com um 
pano flanelado.

2. Coloque o chocolate numa tigela refratária e leve para derreter em 
banho-maria (coloque a tigela com o chocolate sobre uma panela 
com água quente e leve ao fogo baixo, sem deixar ferver). Coloque 
um termômetro dentro da tigela e espere até o chocolate atingir 43°C.

3. Nesse ponto, espalhe um pouco de chocolate numa metade do 
molde, de maneira que ela fique completamente coberta, depois 
coloque o molde virado para baixo numa bandeja forrada com uma 
folha de papel-manteiga.

4. Siga o mesmo procedimento com a outra metade do molde e deixe 
ambas descansarem em local fresco até o chocolate endurecer, ou 
leve à geladeira por 15 minutos.

Tempo: 1 hora e 15 minutos

Rendimento: 1 ovo

Dificuldade: fácil, mas nem tanto

5. Quando a primeira camada de chocolate estiver firme, repita o 
procedimento, formando mais 1 ou 2 camadas em cada metade do 
molde, e deixe secar por mais 30 minutos.

6. Depois que o chocolate estiver bem seco, desenforme com cuidado. 
Se tiver dificuldade em fazer isso, leve o molde à geladeira por 10 
minutos e depois tente novamente, batendo levemente no molde 
com as costas de uma colher.

7. Elimine as rebarbas das bordas, deixando-as uniformes.
8. Preencha as metades do ovo com o recheio já frio e decore com as 

raspas de chocolate.

recheio

9. Coloque numa panela o leite condensado, o creme de leite, o 
chocolate em pó e a farinha, misture bem e leve ao fogo baixo, 
mexendo sempre, para cozinhar por 20 minutos, ou até começar a 
desgrudar do fundo da panela.

10. Espere o recheio esfriar completamente antes de utilizá-lo.

utensílios

Termômetro de uso culinário
Molde de ovo de Páscoa de 500 g
Papel-manteiga
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O que o coelho tem a ver com isso? 
Outro grande símbolo da Páscoa é o coelho. À primeira vista, é difícil 
compreender o motivo, já que coelho não bota ovos. No entanto, esse 
animal é símbolo da fertilidade desde o antigo Egito porque pode 
ter até seis ninhadas por ano de até 12 filhotes cada uma. O coelho 
também está relacionado ao renascimento por ser o primeiro a deixar 
a toca ao final do inverno.
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