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Cookies com gotas de chocolate 
 

 
 
Ingredientes: 
 
6 colheres de sopa de manteiga ou margarina sem sal 
4 colheres de sopa de óleo de coco 
 *se você não tiver óleo de coco pode usar 4 colheres de sopa de manteiga ou margarina  
 
*O TOTAL de manteiga+ óleo de coco, ou somete de manteiga deve ser 140 gramas  
 
1/2 xícara de açúcar mascavo 
1/2 xícara de açúcar comum 
1 1/2 colher de chá de essência de baunilha 
2 ovos na temperatura ambiente 
1/4 colher de chá de sal 
1 colher de chá de bicarbonato de sódio 
1 1/3 xícaras de farinha de trigo comum 
1/2 xícara de farinha integral  
 
*se você não quiser usar farinha integral pode adicionar mais 1/2 xícara de farinha de trigo comum 
 
1 colher de sopa de amido de milho 
1 xícara de gotas de chocolate 
 
Preparo: 

 Preaqueça o forno a 165oC. 

 Unte com manteiga uma forma retangular. Ou forre com papel vegetal. 

 Em uma tigela média coloque a farinha de trigo, farinha integral, amido de milho e bicarbonato. 
Reserve. 

 Derreta a manteiga no microondas e deixe esfriar um pouco. 
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 Na tigela da batedeira coloque o óleo de coco, a manteiga derretida, açúcar mascavo e açúcar 
comum e bata na velocidade média alta por 1 minuto. 

 Acrescente os ovos, um a um, e adicione a baunilha, batendo agora na velocidade média, por 30 
segundos. 

 Não se esqueça de raspar as laterais e o fundo da tigela, para ter certeza que todos os 
ingredientes foram incorporados. 

 Mude a velocidade da batedeira para velocidade baixa. 

 Acrescente a farinha de uma vez e misture só até incorporar. Não bata por muito tempo. No 
máximo 1 minuto. 

 Misture as gotas de chocolate a mão usando uma espátula ou colher de pau. 

 Pegue a massa com uma colher de chá e faça bolinhas. Se preferir cookies maiores, use uma 
colher de sopa. 

 Coloque na assadeira untada e achate as bolinhas um pouco com os dedos. 

 Leve a geladeira por 30 minutos. 

 Asse de 8-10 minutos (no máximo 12 minutos, se forem cookies grandes). Até que estejam 
dourada as laterais dos cookies. O centro dos cookies ficam bem clarinhos e em baixo fica mais 
escuro, tipo marrom claro. 

 Deixe esfriar uns 5 minutos na assadeira, pois os cookies estarão  moles e frágeis ao saírem do 
forno. 

  E depois esfrie completamente antes de servir. 
 

*dicas: 

 Se você preferir, pode servir os cookies morno. Com um copo de leite. Uma delícia! 😋🍪🍶.  

Se você preferir, congele a massa embalada em filme plástico (congele por até 2 meses). 


