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de 



Escolha o tipo de forma para ovos de chocolate que mais lhe agrada. 
Existem formas de uma única parte que precisa ser banhada ao menos duas 
vezes e a cada “banho” precisa ser refrigerada. Há também formas de três 
partes, um molde, uma película de silicone e uma base. Esta última é mais 
prática e não espalhará chocolate por toda sua cozinha ou produção.

Outro ponto muito importante é a escolha do chocolate. Chocolates com 
gordura hidrogenada dispensam a temperagem e são geralmente um pouco 
mais baratos, mas perdem no sabor e na saudabilidade. Os chocolates com 
manteiga de cacau são um pouco mais caros e precisam ser temperados, 
mas possuem sabor inigualável e fazem bem a saúde se consumidos com 
parcimônia, pois há uma quantidade significativa de antioxidantes.

O motivo para temperar o chocolate consiste em pré-cristalizar a manteiga 
de cacau que ele contém, o que é importante para que seu chocolate fique 
pronto para ser trabalhado. Durante a temperagem, a manteiga de cacau do 
chocolate assume uma forma cristalina estável. Isso garante um acabamen-
to perfeito do produto com um brilho intenso e uma crocância deliciosa. 
Isso também faz o chocolate contrair durante o resfriamento, o que facilita 
bastante para desenformar. Busque por mais informações sobre os tipos de 
temperagem, os utensílios necessários e processos que eles envolvem. 
Escolha o que mais lhe agrada e inicie seus ovos fazendo várias cascas antes 
de partir para os recheios. Assim você manterá seu local de trabalho bem 
organizado e limpo.

Dicas

Como fazer as cascas dos ovos
Derreta o chocolate em banho maria ou no micro-ondas cuidado sempre 
para não queimar o chocolate. Espalhe na forma de sua escolha e refrigere 
com a parte arredondada para cima até que o chocolate se solte da forma. 
Desenforme e deixe que as cascas viradas para baixo em uma superfície 
plana até a hora de rechear. Lembre sempre que a casca ficará marcada a 
cada toque no chocolate, assim, quanto menos for manipulada depois de 
desenformada, mais brilhosa ela ficará.



- Meia casca de ovo de chocolate branco 300g;
- 400g de Doce de Leite para Confeitaria 
sem amido Bom Princípio;
- Dois discos de bolo neutro.

Calda:
- 100ml de leite;
- Extrato de baunilha a gosto.

Apenas misture os dois.

Quase pão de ló (bolo neutro):
- 3 ovos;
- 150g de açúcar;
- 250g de farinha de trigo;
- 50ml de óleo de girassol.

INGREDIENTES:

MODO DE PREPARO:
Bata os ovos e o açúcar em velocidade média até formar um creme bem fofinho e 
homogêneo. Em seguida peneire a farinha e misture delicadamente para não perder a 
fofura da mistura. Unte uma forma com manteiga e farinha e asse em forno pré-aqueci-
do a 180°C por 20 min.

Montagem: Inicie com o Doce de Leite Bom Princípio, disponha uma fatia de espessura 
fina sobre o doce e umedeça com a calda de leite, repita a operação até preencher toda 
a cavidade da casca do ovo. Finalize com bem-casados e decoração em chocolate 
branco.

Ovo 
Bem-casado



- Meia casca de ovo de chocolate preto de 300g;
- 300g de Brigadeiro de Colher Bom Princípio;
- 50g de Geleia Gourmet de Morango com Pimenta Bom Princípio; 
- 100g de morangos frescos;
- Pimenta dedo de moça.

INGREDIENTES:

MODO DE PREPARO:

Ovo 
Brigadeiro de Co�her com

Geleia de Mo�ango com Pimenta

Preencha toda a cavidade da casca de chocolate com o Brigadeiro de 
Colher Bom Princípio, deixando sempre uma borda de 1 cm pelo 
menos. Sele o topo com chocolate derretido e leve ao refrigerador 
para endurecer. Sobre o chocolate disponha a Geleia Gourmet de 
Morango com Pimenta Bom Princípio e decore com morangos 
frescos e pimenta dedo de moça.



- Meia casca de ovo de chocolate 300g;
- 200g de Brigadeiro Sabor Morango Bom Princípio;
- 300g de Recheio de Chocolate Meio Amargo Bom Princípio;
- 100ml de creme de leite.

INGREDIENTES:

MODO DE PREPARO:
Para obter um recheio mais cremoso, misture o Brigadeiro Sabor Morango com 50ml de 
creme de leite e 200g de Recheio Chocolate Meio Amargo com o restante. Misture bem 
para um creme homogêneo e brilhante. Inicie com o Brigadeiro Sabor Morango e vá 
intercalando camadas com o creme de Chocolate Meio Amargo. Sele o ovo com chocola-
te derretido, decore com o Recheio de Chocolate Meio Amargo Bom Princípio e confeitos 
a seu gosto.

Ovo 
Mo�ango com Choco�ate



- Meia casca de ovo de chocolate meio amargo de 300g;
- 30g de damascos desidratados;
- 250g de chocolate meio amargo em barra;
- 500g de Recheio de Chocolate Trufado ao Rum Bom Princípio;
- 250g de Recheio de Damasco Bom Princípio;
- 100g de chocolate em pó.

INGREDIENTES:

MODO DE PREPARO:

Ovo 
com Recheio de Damasco

Para rechear: Derreta o chocolate utilizando sua técnica favorita, em seguida adicione 
300g de Recheio de Chocolate Trufado ao Rum e misture até obter uma mistura firme e 
homogênea. Reserve e mantenha em temperatura ambiente. Vá montado as camadas 
dos recheios intercalando o creme de chocolate trufado com o Recheio de Damascos. 
Para um visual bonito as camadas devem ter entre 1 e 1,5 cm de espessura. Inicie com o 
damasco e finalize com o chocolate, leve a geladeira por 15min.
Para decorar: Mesmo que você recheie bem o seu ovo, irá sobrar uma pequena quanti-
dade do creme de chocolate em barra com o trufado ao rum, faça bolinhas e passe no 
cacau em pó para fazer suas trufas empoeiradas. E com o restante do Recheio de Choco-
late Trufado ao Rum faça bicos decorativos sobre o ovo já levemente refrigerado, cole 
suas trufas empoeiradas e os damascos desidratados.



- Casca de ovo de chocolate de 300g;
- 30g de nozes chilenas;
- 50g do mesmo chocolate da casca;
- 400g de Recheio de Chocolate com Avelã Bom Princípio;
- 200g de brownie de chocolate meio amargo.

Para o Brownie:
- 400g de Recheio de Chocolate Meio Amargo
Bom Princípio;
- 50g de açúcar mascavo;
- 150g de manteiga;
- 4 ovos;
- 350 g de farinha de trigo peneirada;
- 30g de nozes chilenas.

INGREDIENTES:

MODO DE PREPARO:
Para a montagem: Derreta 50g de chocola-
te em barra e pincele sobre a superfície 
externa da casca do ovo, cole as nozes a seu 
gosto. No interior da casca de chocolate, 
intercale camadas de brownie com Choco-
late com Avelã. Importante: inicie e finalize 
com Chocolate com Avelã para poder colar 
sua decoração e para que seu ovo tenha 
cremosidade e umidade. Para decorar faça 
bicos com o Chocolate com Avelã, 
cubinhos de brownie e nozes.

Ovo 
de Brownie

Brownie: Em um recipiente próprio, coloque o chocolate meio amargo, o açúcar 
mascavo e a manteiga. Leve ao micro-ondas em ciclos de 30s até derreter a manteiga e 
que você consiga misturar tudo muito bem. Adicione sobre a mistura as nozes picadas, 
os ovos levemente batidos e misture até homogenizar. Por último, acrescente a farinha 
de trigo misturando tudo sem deixar grumos. Forre o fundo de uma assadeira com 
papel manteiga e espalhe a mistura do brownie de modo que fique em uma espessura 
de no máximo 2cm de altura. Leve ao forno pré-aquecido a 160°C por cerca de 25min. 
Deixe esfriar completamente antes de tentar desenformar.



- Casca de ovo de chocolate branco de 300g;
- 50g de morango frescos;
- 100g de Recheio de Chocolate Branco 
Bom Princípio;
- 100g de cream cheese;
- 150g de creme de leite fresco;
- 300g de Recheio de Frutas Vermelhas 
Bom Princípio.

INGREDIENTES: MODO DE PREPARO:

Ovo 
Cheesecake

Em uma batedeira coloque o creme 
de leite fresco e o cream cheese bem 
gelados e bata em velocidade média 
até atingir picos médios. Adicione o 
Recheio de Chocolate Branco e bata 
mais um pouco até homogenizar. 
Coloque em uma manga de confei-
tar com o seu bico favorito. Inicie a 
montagem do ovo com o Recheio de 
Frutas Vermelhas e vá intercalando 
com o creme de chocolate branco. 
Decore com os morangos frescos e 
com as frutas de polpa vermelhas 
que mais gostar.



- Meia casca de ovo de chocolate branco de 300g;
- 300g de Recheio de Chocolate Branco Bom 
Princípio;
- 30g de suspiros;
- 300g de Nhá Benta;
- 20g de chocolate preto.

Para a Nhá Benta:
- 100ml de água;
- 260g de açúcar;
- 6g de gelatina incolor;
- 3 claras;
- 1 colher de chá de essência de baunilha.

INGREDIENTES: MODO DE PREPARO:

Ovo 
Nhá Benta

Hidrate a gelatina com duas colhe-
res de água fria. Com a água e o 
açúcar, faça uma calda com ponto 
de bala mole e adicione sobre as 
claras batidas em neve e bata até 
diminuir a temperatura. Aqueça a 
gelatina até dissolver e junte ao 
merengue sem parar de bater. Por 
fim junte a essência de baunilha e 
reserve. Para a montagem, interca-
le camadas de Nhá Benta e  o 
Recheio de Chocolate Branco. 
Finalize com suspiros e riscos de 
chocolate preto.



- Casca de ovo de chocolate de 300g;
- 200g de Pasta de Frutas de Coco Bom Princípio;
- 250g de Brigadeiro de Colher Bom Princípio;
- 50g de coco seco desidratado;
- 50g de chocolate igual ao da casca.

INGREDIENTES:

MODO DE PREPARO:

Ovo 
Cocada e Brigadeiro de Co�her

Derreta o chocolate, pincele na parte exterior da casca de chocolate e cole o coco 
desidratado. Intercale no interior do ovo a Pasta de Frutas de Coco com o Brigadeiro de 
Colher. Finalize com decoração com bico de confeitar de sua escolha.



- Casca de chocolate branco de 300g;
- 300g de Recheio de Damasco Bom Princípio;
- 60g de Nozes Chilenas Bom Princípio;
- 20g de Damascos Desidratados Bom Princípio;
- 50g de chocolate identico ao da casca;
- 200g de Recheio de Chocolate Branco Bom Princípio;
- Um disco de bolo neutro.

Calda:
- 100ml de leite;
- Extrato de baunilha a gosto;
- Misture e leve à geladeira.

Quase pão de ló (bolo neutro):
- 3 ovos;
- 150g de açúcar;
- 250g de farinha de trigo;
- 50ml de óleo de girassol.

INGREDIENTES:

MODO DE PREPARO:

Ovo 
Choco�ate b�anco, Damasco e No�es

Bata os ovos e o açúcar em velocidade média até formar um creme bem fofinho e homo-
gêneo. Em seguida peneire a farinha e misture delicadamente para não perder a fofura 
da mistura. Unte uma forma com manteiga e farinha e asse em forno pré aquecido a 
180°C por 20 min.
Para montar o ovo: Inicie derretendo o chocolate branco em barra e pincelando na 
parte externa da casca do ovo de chocolate, cole as nozes inteiras ou picadas, como 
você achar melhor. Faça camadas finas com o Recheio de Damasco, intercale com o 
bolo regado com a calda, e o Recheio de Chocolate Branco. Finalize decorando com as 
nozes, o Recheio de Damasco e os damascos desidratados.



- Casca de ovo de chocolate de 300g;
- 100g de bolacha tipo Maria de chocolate;
- 400g de Doce de Leite para Confeitaria 
sem Amido Bom Princípio;
- 100 ml de leite;
- 100g de chocolate em barra;
- Alfajor e bocadito.

INGREDIENTES:

MODO DE PREPARO:

Ovo 
Alfajo� e Bocadito

Para montar o alfajor: Separe três bolachas tipo Maria e coloque uma pequena porção 
de Doce de Leite bem no centro de duas delas, algo em torno de 15 a 20g. Disponha uma 
sobre a outra e finalize com a bolacha sem recheio. Pressione bem no centro de modo 
que o Doce de Leite se espalhe até as bordas das bolachas. Deixe descansar por uma 
hora e meia e banhe totalmente no chocolate derretido.
Para montar o ovo: Inicie com uma camada fina de Doce de Leite, umedeça as 
bolachas no leite e disponha sobre o doce, repita a operação até que chegue bem perto 
da borda superior da casca do ovo de chocolate. Com o chocolate derretido que sobrou 
do seu alfajor e sele o topo do ovo. Leve ao refrigerador por meia hora, decora com bicos 
de Doce de L eite e com alfajor, bocadito e com pedaços da bolacha.


