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Pastelaria Francesa 

 
 

Palmiers 

Ingredientes:  

400 g de massa folhada 

200 g de açúcar 

 

Aqueça o forno a 200ºC. Polvilhe uma superfície de trabalho com açúcar e estenda a 
massa com o auxílio de um rolo de cozinha. Polvilhe-a frequentemente, de um lado e do 
outro com açúcar, para não agarrar. 

Enrole a massa, das pontas para o centro, até se juntarem. Corte-a então em fatias e 
distribua-as por um tabuleiro, deixando espaço entre elas. Leve os palmiers ao forno por 
cerca de 15 minutos. Deixe arrefecer antes de servir. 

 

Croissants 

Ingredientes:  

Q.b Massa folhada 

Qb Manteiga 

Gema de ovo 

 

Cortar a massa folhada em triângulos. Pincelar com manteiga. 

Enrolar da região mais larga para a mais fina, comprimir as laterais ao mesmo tempo 
que se encurvam os croissants. 

Dispor os croissants num tabuleiro forrado papel vegetal, pincelar ou pulverizar com 
água e levar ao forno a 200ºC até ficarem dourados. 
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Tarte Tatin 

Ingredientes:  

Qb Massa folhada 

4 a 5 Maças médias  

200gr açúcar 

80gr Manteiga 

 

Numa forma coloque o açúcar e leve ao lume a caramelizar, até obter um caramelo 
claro. Quando estiver neste ponto junte a manteiga e mexa, para envolver a manteiga 
no caramelo. Retire do lume e reserve. 

Descasque e descaroce as maçãs. Parta-as em fatias grossas e disponha-as por cima do 
caramelo. Quando estiverem meio cozidas retire do lume. 

Disponha a massa folhada por cima das maçãs "entalando" as bordas da massa. 

Leve ao forno a 180ºC, até a massa dourar. Os rebordos ficarão caramelizados. 

Com a ajuda de um prato vire a tarte tatin ainda quente  

 
 
 


