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Pão de queijo com polvilho doce   

Rende: 28-30 pãezinhos      tempo: 40 minutos    dificuldade: fácil 

 
 

Ingredientes: 

2 xícaras de polvilho doce. **Para quem está nos EUA, usar tapioca starch, ou tapioca flour. (Eu usei da 
marca Bob's Red Mill, finely ground tapioca flour) 
1/3 xícara/3oz (90 ml) leite 
1/4 xícara/ 2oz (30 ml) água 
1/3 xícara/ 3oz (90 ml) óleo de canola ou óleo vegetal 
3/4 colher de chá de sal 
1 ovo 
1/2 xícara de queijo Asiago ralado. **Para quem está no Brasil, usar o queijo minas meia cura  
1/2 xícara de queijo parmesão ralado 
 
Preparo: 
 

 Pré aqueça o forno a 180oC (350F). 

 Em uma tigela grande, colocar a tapioca starch ou o polvilho doce. Reserve. 

 Coloque em uma panela o leite, água, óleo e sal e leve ao fogo médio. Quando levantar fervura, 

retire a panela do fogo.  

 Adicione o líquido lentamente sobre a tapioca starch, ou polvilho doce. Este processo é bem 

importante e é conhecido como “escaldar o polvilho”. Vai fazer com que os pães de queijo não 

fiquem com aspecto “cascudo”. 

 Misture bem com uma colher de pau. Vai ficar uma massa meio elástica.  

 Deixe esfriar por 5 minutos.  

 Bata o ovo levemente com um garfo e adicione à massa.  

 Misture muito bem com a colher de pau. Esta parte eu prefiro misturar à mão. Mesmo sendo 

uma massa elástica e meio mole, misturando com as mãos, faz com que os pãeszinhos fiquem 

super macios e crescam basante.  

 Adicione os queijos e misture bem com as mãos. Para que os queijos se incorporem bem à 

massa. 
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 Como fica uma massa mais mole, vc pode colocar colheradas da massa numa assadeira untada 

com manteiga.  

 Ou untar as mão com manteiga e fazer bolinhas, para que os pães de queijo fiquem com um 

aspecto lisinho. Veja fotos no blog.  

 Leve para assar por 18-20 minutos ou até ficarem levemente dourados. 

 

** Para congelar: forre uma forma com papel alumínio, coloque as bolinhas de pão de queijo e 

leve ao freezer, por pelo menos 4 horas ou de um dia para o outro. Retire do freezer e guarde os 

pãezinhos em um saquinho zip para freezer. Eles duram até 3 meses no freezer. Aí quando der 

aquela vontade de comer pão de queijo, é so assar.  

** Não esqueça de fazer um cafezinho !!! 


