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Sou muito gulosa. Sou mesmo! Costumam dizer, na minha família, que eu nem sirvo de 

parâmetro para avaliar se um prato é saboroso ou não, porque gosto de praticamente tudo. 
Claro que isso é exagero. Não como, por exemplo, dobradinha, mocotó, nem aprecio 

carnes muito gordurosas. No entanto, de fato possuo uma longa lista de comidas prediletas e 
não tenho preferências entre salgados e doces: traço ambos com o mesmo contentamento. 

Na minha casa, cultivamos o hábito de preparar as refeições da forma mais natural 
possível. Lançamos mão de produtos industrializados nos preparos, óbvio, porque seria 
impossível deixar de fazê-lo morando numa cidade grande. Mas procuramos optar, sempre que 
viável, por orgânicos e alimentos in natura para nossas receitas. 

Cozinhar acabou se tornando um evento familiar de confraternização, desde a confecção 
até a hora de comer, todos juntos, à mesa, conversando sobre a vida. E sei que isso hoje em dia 
é raro. Talvez por essa razão eu e meus irmãos tenhamos sido acostumados a nos virar na 
cozinha desde cedo. Quando não estou sem tempo ou com preguiça, faço uns quitutes e chego 
a elaborar algumas receitas. 

Os casadinhos de doce de leite da padaria, eu costumo comprar porque ainda não 
consegui acertar o ponto desejado por minha conta. E olha que biscoito nem é algo tão 
complicado. Mas aqueles são tão fofos, quase bolos em miniatura.  

Enfim, se quiserem tentar, podem experimentar essa receita de biscoitos recheados que 
copio a seguir. Depois, me contem!  ;) 

 
 
Ingredientes: 
1 gema de ovo 
1 xícara de farinha de trigo 
½ xícara de maisena 
½ xícara de açúcar 
200 gr de manteiga (melhor sem sal; neste caso, vale a pena adicionar uma pitadinha 

de sal à massa) 
Doce de leite em pasta para rechear 
 
Modo de fazer: 
1. Misture bem todos os ingredientes da massa (gema, farinha, maisena, açúcar e 

manteiga). A manteiga deve estar mole, na temperatura ambiente. A mistura precisa 
ficar bem homogênea e sem grudar nas mãos. 

2. Deixe a massa descansar na geladeira por 15 minutos. 
3. Estique a massa com um rolo sem a deixar muito fina e corte no formato desejado. Se 

não tiver cortadores, pode usar um copinho pequeno, ou uma xícara de café, fazendo 
biscoitos redondos. 

4. Leve ao forno médio, pré-aquecido, numa forma sem untar. Deve assar por uns 15 
a 20 minutos. Tome cuidado para não dourar os biscoitos, deixando-os macios e 
claros. 

5. Tire do forno após assados e deixe que esfriem. 
6. Recheie com doce de leite e grude dois biscoitos, formando os casadinhos. 
7. Os biscoitos terminados podem ser polvilhados com açúcar de confeiteiro, se desejar. 


