Pãezinhos caseiros
Ingredientes para a massa:
1 pacotinho (equivale a mais ou menos 2 e 1/2 colheres
de chá) de fermento biológico seco
1/4 xícara de água, morninha (40° a 46° C )
4 xícaras (ou mais, se necessário) de farinha de trigo
(comece com 3 xícaras e, em seguida, adicione mais se
necessário)
2 colheres de chá de sal
2 colheres de sopa de açúcar
1 xícara de leite integral, à temperatura ambiente (isto
é importante!)
6 colheres de sopa de manteiga sem sal, derretida e
resfriada
2 ovos grandes, em temperatura ambiente (isto é
importante!)
Óleo vegetal para untar tigela grande

Ingredientes para pincelar:
1 ovo levemente batido

Modo de preparo:
1. Em uma tigela pequena, dissolva o fermento na água morna
e deixe descansar até “espumar” (cerca de 5 minutos).
2. Em uma tigela grande, adicione 3 xícaras de farinha de
trigo, o sal, o açúcar e misture tudo.
3. Adicione a mistura de fermento, o leite, a manteiga e os
ovos à mistura da farinha de trigo. Misture tudo com as
mãos. Aos poucos, adicione mais farinha se necessário.
4. Raspe a massa da tigela para uma superfície levemente
enfarinhada. Amasse a massa até ficar lisa e elástica,

mas mantendo a superfície de trabalho com farinha para
que a massa não grude. Trabalhe com a massa por mais ou
menos 5 a 7 minutos. A massa deve ficar macia, mas não
pegajosa. (Não fique tentado a acrescentar toda a
farinha de uma só vez, pois pode ser que não seja
necessário e a massa pode ficar muito “pesada”.) A massa
deve ficar com consistência e textura agradável ao
toque. Forme uma bola com toda a massa e transfira para
uma tigela grande levemente untada com óleo. Cubra com
um pano de cozinha ou um filme pástico e deixe a massa
crescer em um lugar abafado (sem correntes de ar) até
dobrar de volume por cerca de 1 hora e meia a 2 horas.
5. Forre uma assadeira de mais ou menos 30x43cm com papel
vegetal ou papel manteiga próprio para culinária.
6. Transfira a massa crescida para uma superfície de
trabalho limpa e corte ao meio com uma faca afiada.
Corte cada metade em 8 pedaços iguais, faça bolinhas com
cada um e vá colocando na assadeira, previamente
preparada, espaçando-as uniformemente. (Uma assadeira
fica bem preenchida com 3 fileiras com cinco bolinhas
cada, dando um total de 15 pãezinhos.) Cubra com um pano
de cozinha e deixe crescer por aproximadamente 30 a 40
minutos. Pode ser que cresçam bastante a ponto de
tocarem um no outro, mas não tem problema porque depois
de assados podem ser destacados um do outro.
7. Coloque uma prateleira no meio do forno e pré-aqueça a
uma temperatura de 180° a 190° C.
8. Pincele os pães levemente com o ovo batido. Asse até
ficarem dourados por aproximadamente 20 a 25 minutos.
9. Sirva imediatamente .

Rendimento: 15 a16 pãezinhos.

