
Forno 

Prato lindo 
para montar 

Liquidificador
ou Pano de Prato 

Batedeira ou Fouet

Frigideira Pequena

Panela Pequena ou
Leiteira 

Forma ou Assadeira
Pequena
 
Tábua 

Tigela Pequena 

Espátula

Faca de Serra

Colher

Garfo 

Faca 

Maçarico (opcional) 

INGREDIENTES

10 Biscoitos de maisena

01 Colher de Sopa de
manteiga temperatura
ambiente

MODO DE PREPARO:

Triture o biscoito até virar
uma farinha, misture bem
com a manteiga até formar
uma farofa mais molhada. 

Coloque em uma travessa.
Não precisa prensar, é
apenas para dourar.

Leve ao forno preaquecido a
180 °C por aproximadamente
15 minutos e depois deixe
esfriar.

Massa

01 Chocotone 500g 

300g de Doce de Leite

Utensílios Ingredientes

@carolfiorentino

Chocotone recheado
de Banoffee



01 Clara de Ovo

03 Colheres de Sopa de

Açúcar (Demerara,

Cristal ou Refinado)

INGREDIENTES

MODO DE PREPARO 

Leve tudo para panela e em

fogo baixo, sem parar de

mexer deixe até o açúcar

derreter por completo. 

Com uma espátula você

sentirá os grãos do açúcar na

parede da panela, quando

dissolver por completo não

sentirá mais os grãos.
Leve imediatamente para
batedeira e bata até chegar
em ponto de merengue.

400g de Açúcar
04 Bananas Nanicas 

As cascas das bananas 

150ml de Creme de Leite 

INGREDIENTES

      (Maduras picadas em     
      rodelas)

      (Bem picadas) 

      (Pode ser fresco, caixinha    
      ou lata)

MODO DE PREPARO

Derreta o açúcar com as
cascas de banana até ficar
dourado, acrescente as
bananas em rodelas e o creme
de leite misture ate o
caramelo derreter.

Corte o chocotone em 04 camadas.
Na primeira camada coloque um pouco do caramelo, a farofa
e o doce de leite, faça isso em todas as camadas. Cubra com
o merengue e queime com maçarico

@carolfiorentino

MerengueCaramelo

Montagem

Chocotone recheado
de Banoffee



01 Chocotone 500g

300g de Doce de Leite

10 Biscoitos de maisena

01 Colher de Sopa de manteiga

400g de Açúcar

04 Bananas Nanicas 

150ml de Creme de Leite 

(Pode ser fresco, caixinha ou lata)

01 Clara de Ovo

03 Colheres de Sopa de Açúcar

(Demerara, Cristal ou Refinado)

Listinha do Mercado

Feliz Natal!

Chocotone recheado
de Banoffee

@carolfiorentino


