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250g de farinha (tipo 65) 

50g de Cacau Magro em Pó CONDI

1 colher de chá de fermento em pó para bolos

1 pitada de sal

130g de manteiga fria

200g de açúcar amarelo (se preferir, pode colocar 25g a menos)

1 colher de chá de essência de baunilha

1 ovo médio

Glacé real

Corante Líquido Verde CONDI

Decorações diversas

Numa tigela, misturar a farinha, o cacau, o fermento e 
o sal.
Noutra tigela, misturar a manteiga com o açúcar até 
obter um preparado fofo. Adicionar o ovo e a essência de 
baunilha e voltar a misturar.
Juntar a mistura da farinha, cacau, fermento e sal ao 
preparado anterior, e bater até a massa ficar homogénea.
Retirar, envolver em película aderente e achatar a massa. 
Levar ao frigorífico durante 1 hora.
Após este tempo, pré-aquecer o forno a 180ºC.
Estender metade da massa sobre a bancada e ir cortando 
as bolachas com os cortantes em forma de estrela de 
tamanhos diferentes (2 de cada tamanho).
Colocar numa folha de papel vegetal no tabuleiro e levar 
ao forno (a 180ºC) durante 10 a 15 minutos.
No final, retirar as bolachas do forno e deixar arrefecer 
fora do tabuleiro (para a base da bolacha não ficar 
queimada).
Quando ficarem frias, preparar um glacé espesso, colocar 
gotas de corante (e misturar) até obter a cor desejada. 
Decorar as bolachas e deixar secar a decoração. 
Amontoar as várias bolachas em pilha, até obter uma 
árvore.

Ingredientes

MODO dE PrEPArAÇÃO

ÁRVORE 
DE BOLACHAS DE CACAU

Blog: As várias Faces da Ginja 



240g de leite (mais para pincelar) 

3 ovos 

1 saqueta de Açúcar Baunilhado CONDI (7,5g)

1 saqueta de Fermento de Padeiro CONDI (11g)  

600g de farinha (de preferência tipo 55) 

120g de açúcar 

1/2 colher chá de sal 

60g de pepitas de chocolate 

50g de miolo de amêndoa 

50g de miolo de noz 

200g de manteiga à temperatura ambiente 

Numa taça colocar a farinha e o fermento. 
Adicionar o sal e a manteiga em pedaços e comece 
a amassar com as mãos de forma a que a manteiga 
comece a ligar à farinha. 
Aos poucos, ir adicionando o leite, amassando sempre 
e depois os ovos. 
Juntar o açúcar e o açúcar baunilhado. 
Amassar muito bem com as mãos durante alguns 
minutos. 
Por fim, quando a massa começar a ficar elástica, sem 
agarrar os dedos, adicionar as pepitas de chocolate e 
os frutos secos (amêndoa e noz) e amassar até ficarem 
bem distribuídos na massa. 
Tapar a taça com um pano e deixar levedar durante 
2-3 horas. 
Após a massa ter levedado, amassar ligeiramente com 
as mãos. Forrar uma forma ou várias mini formas com 
papel vegetal e encher com a massa até meio.
Deixar levedar até que dobre de volume. 
Pré-aquecer o forno a 180ºC. 
Pincelar os panetones com leite e levar ao forno a 
180ºC entre 20 e 30 minutos.

Ingredientes

MODO dE PrEPArAÇÃO

PANETONE 
DE CHOCOLATE E NOZES

Blog: As várias Faces da Ginja 



1 embalagem de preparado para 
Bolo Brigadeiro CONDI

4 ovos 

150g + 30g de margarina

20ml + 250ml de leite 

BOLO
Pré-aqueça o forno a 150ºC. Unte uma forma e 
polvilhe-a com farinha.   
Deite o conteúdo da saqueta numa tigela e adicione 
4 ovos, 150g de margarina previamente amolecida e 
20ml de leite. Com a batedeira elétrica, à velocidade 
mínima, misture até juntar todos os ingredientes. 
Bata seguidamente durante cerca de 5 minutos, à 
velocidade máxima. Verta a massa na forma. 
Leve a cozer durante cerca de 40 minutos. Para 
verificar se o bolo está cozido espete um palito. Se o 
palito sair limpo, o bolo está pronto. Retire o bolo do 
forno, deixe arrefecer e desenforme.  
   

RECHEIO E COBERTURA
Deite o conteúdo da saqueta do recheio num tacho e 
adicione 250ml de leite e 30g de margarina. Leve a lume 
brando, mexendo sempre, até adquirir a consistência 
desejada.   
Corte o bolo ao meio e coloque parte do recheio por 
cima da metade inferior. Coloque a outra metade 
do bolo sobre o recheio e cubra com o restante 
chocolate.   
Decore com o chocolate granulado.   

Ingredientes

MODO dE PrEPArAÇÃO

BOLO
BRIGADEIRO

NOtA: 
UtilIzE uma fOrmA redOndA cOM 24cm dE dIâMetrO 

ou fOrmA retAngulAr de 35x22cm.



500g abóbora cortada em pedaços pequenos

250g açúcar amarelo 

Sumo de 1/2 laranja 

1 pau de canela

1/2 saqueta de Pectina CONDI 

Amêndoa laminada a gosto

NA BIMBY
Coloque no copo a abóbora e triture 15 seg/vel 6. 
Adicione o açúcar, o sumo da laranja, o pau de canela, 
a Pectina Condi e programe 20 min/100°C/vel 1.
Retire o pau de canela e programe 15 seg/ vel 6. 
Adicione a amêndoa laminada e envolva com a ajuda 
da espátula. 
Deite logo de seguida em frascos previamente 
esterilizados fechando de imediato para criar vácuo.

Ingredientes

MODO dE PrEPArAÇÃO

COMPOTA 
DE ABÓBORA 

COM AMÊNDOAS
Blog: As várias Faces da Ginja 



1 saqueta de Gelatina Light  

Morango CONDI (15g)

1 saqueta de Gelatina Light Mirtilo CONDI (15g)

500ml de água a ferver

500ml de água fria

1 iogurte natural (125g)

Ferva 500ml de água e divida-a por dois recipientes.
Num dos recipientes, adicione a gelatina de morango 
e, no outro, a de mirtilo.
Misture cada um até a gelatina se dissolver por 
completo e, em seguida, junte 250ml de água fria em 
cada recipiente.
Mantenha a gelatina de morango no recipiente e 
distribua a gelatina de mirtilo por copos, preenchendo 
até metade da sua capacidade.
Leve as duas gelatinas ao frigorífico até solidificarem.
Quando as gelatinas estiverem bem firmes, transfira a 
gelatina de morango para um liquidificador, adicione o 
iogurte e bata até obter um creme homogéneo.
Com o auxílio de uma colher, distribua o creme pelos 
copos com a gelatina de mirtilo, preenchendo-os.
Leve os copos novamente ao frigorífico até o creme 
firmar.
Sirva com fruta fresca.

Ingredientes

MODO dE PrEPArAÇÃO

DELÍCIA LIGHT 
DE MORANGO E MIRTILO

Blog: Recanto com Tempero 

porções



1 embalagem de Gelatina Zero de 

Morango CONDI

400ml (ou 400g) de iogurte grego magro 
não açucarado

500ml de água

Stevia (a gosto, se necessário)

Aquecer o iogurte juntamente com a stevia numa 
caçarola (caso use iogurte açucarado, não será 
necessário acrescentar stevia ou outro adoçante) e 
mexer até se dissolver por completo.
Adicionar metade da embalagem de gelatina (cerca de 
14g) ao iogurte quente e mexer bem com uma vara de 
arames de modo a dissolver.
Verter a mistura até meio das taças ou em recipientes 
onde se vai servir a gelatina, e levar ao frigorífico até 
estar bem firme.
Quando a panna cotta estiver bem sólida, preparar o 
resto da embalagem da gelatina. Para isso, usar 1/4 
de litro (250ml) de água a ferver, mexer até dissolver 
totalmente, juntar 1/4 de litro (250ml) de água fria, 
mexer novamente e colocar por cima da panna cotta.
Levar ao frigorífico até ganhar consistência.

Ingredientes

MODO dE PrEPArAÇÃO

PANNA COTTA
ZERO

Blog: As várias Faces da Ginja 



BASE

200g de bolacha triturada 

100g de manteiga derretida 

RECHEIO

200g de natas

100g de açúcar

200g de queijo creme

1 saqueta de Gelatina Neutra CONDI (10g)

Água q.b.

COBERTURA

1 saqueta de Gelatina de Mirtilo CONDI (85g)

500ml de água

Numa taça, adicione a manteiga, previamente 
derretida, à bolacha triturada. Envolva o preparado 
com as mãos, coloque numa forma de fundo amovível 
e pressione bem com as mãos ou com a ajuda de uma 
colher. Leve ao frigorífico.
De seguida prepare o recheio, batendo as natas e 
adicionando, aos poucos, o açúcar. Quando a mistura 
ganhar consistência, misture o queijo creme e bata 
bem. À parte, dissolva a Gelatina Neutra em água 
quente (sem ferver) e misture bem até ficar bem 
dissolvida. Junte, aos poucos, a gelatina ao preparado 
anterior, envolvendo bem. Verta o recheio sobre a 
base de bolacha e leve ao frigorífico até adquirir 
consistência. 
Para preparar a cobertura, verta o conteúdo da 
saqueta de gelatina de Mirtilo Condi numa taça. Junte 
250ml de água a ferver e mexa até que o pó fique 
bem dissolvido, adicione 250ml de água fria e misture 
novamente. Deixe a gelatina arrefecer completamente 
à temperatura ambiente. Quando a gelatina já estiver 
fria, verta-a sobre o cheesecake e coloque os mirtilos. 
Leve ao frigorífico até solidificar.

Ingredientes

MODO dE PrEPArAÇÃO

CHEESECAKE
DE MIRTILOS



1 embalagem de Pudim Toucinho do 

Céu CONDI 

500ml de leite

1 colher de sopa de amêndoa torrada, para decorar

Caramelo líquido CONDI q.b.

Numa tigela e com a ajuda de um fouet, mexer bem 
o conteúdo da embalagem com o leite. Levar a lume 
brando, deixando ferver por cerca de um minuto, 
enquanto vai mexendo.
Verta em taças ou numa forma forrada com caramelo 
líquido e deixe arrefecer. Sirva guarnecido com a 
amêndoa torrada (opcional).

Ingredientes

MODO dE PrEPArAÇÃO

TOUCINHO 
DO CÉU

Blog: Receitas para a Felicidade



300g de bolachas de cacau

120g de manteiga com sal

1 embalagem de Bavaroise de Morango CONDI

400g de leite frio

Morangos q.b.

Triture muito bem as bolachas.
Adicione a manteiga amolecida às bolachas trituradas 
e envolva até ficar homogéneo.
Forre as tarteletes com esta mistura e pressione até 
ficar bem moldado. Reserve.
Verta o leite para um recipiente e adicione o conteúdo 
da saqueta da bavaroise.
Com a batedeira elétrica, à velocidade mínima, misture 
durante 1 minuto. Depois bata, à velocidade máxima, 
até adquirir a textura desejada.
Distribua a bavaroise pelas tarteletes e leve ao 
frigorífico durante 2 horas.
Decore a gosto com morangos.

Ingredientes

MODO dE PrEPArAÇÃO

TARTELETES 
COM BAVAROISE 

DE MORANGO
Blog: Recanto com Tempero 



1 saqueta de Gelatina Stevia de Ananás 

CONDI (15g)

250ml de leite quente

100g Coco Ralado CONDI

4 iogurtes naturais

Ananás e coco para decorar q.b.

Verta o leite quente para uma taça, adicione o conteúdo 
da saqueta de Gelatina Stevia Ananás Condi e mexa 
até que o pó fique bem dissolvido e deixe arrefecer.
Numa taça à parte, misture os iogurtes, com o coco 
ralado Condi e misture bem. Adicione a gelatina ao 
preparado anterior e envolva bem.
Verta o preparado em taças e leve ao frigorífico até 
solidificar. Antes de servir, decore com pedaços de 
ananás e com pedaços de coco fresco.

Ingredientes

MODO dE PrEPArAÇÃO

MOUSSE 
DE ANANÁS 

E COCO



1 embalagem de Pudim Bio de 

Baunilha CONDI

500ml de leite

55g de açúcar

2 colheres de sopa de Flocos de Aveia CONDI

Dissolva o conteúdo de uma saqueta de Pudim Bio de 
Baunilha Condi e 5 colheres de sopa de açúcar (55g) 
em 100ml de leite.
Leve a lume brando 400ml de leite e os Flocos de Aveia 
Condi até começar a ferver. Retire do lume e misture 
lentamente o preparado anterior.
Leve novamente a lume brando, mexendo sempre, até 
levantar fervura.
Coloque o pudim em taças e deixe arrefecer.

Ingredientes

MODO dE PrEPArAÇÃO

ARROZ DOCE
FINGIDO



1 embalagem de Pudim Zero de 

Mirtilo CONDI

500ml de leite magro

1 iogurte skyr (150g)

Verta o conteúdo da saqueta para um tacho e adicione, 
pouco a pouco, 500ml de leite magro, mexendo até 
dissolver.
Leve a lume brando e deixe ferver durante 2 minutos, 
mexendo sempre.
Retire do lume e adicione o iogurte skyr e misture 
muito bem.
Coloque o pudim em taças e deixe arrefecer. Leve ao 
frigorífico, pelo menos, 2 horas antes de servir.

Ingredientes

MODO dE PrEPArAÇÃO

PUDIM ZERO 
DE MIRTILO COM SKYR
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