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PreCaUÇÕeS IMPortanteS
Ao usar eletrodomésticos, algumas precauções básicas de segurança sempre devem 
ser observadas, incluindo as que seguem:

1. Leia todas as instruções antes de usar

2. Para proteger contra o risco de choque elétrico, não se deve submergir a batedeira 
na água ou qualquer outro líquido. Isso poderá causar lesões corporais ou danificar 
o produto.

3. É necessária a estrita supervisão quando se utiliza a batedeira próximo a crianças 
ou pessoas incapacitadas.

4. Desligue o aparelho da tomada quando o mesmo não estiver sendo usado, antes 
de colocar ou retirar os acessórios e antes de limpar.

5. Evite contato com peças em movimento. Mantenha as mãos, cabelo, roupas, bem 
como as espátulas e outros utensílios longe dos batedores durante o funcionamento 
para reduzir o risco de lesões corporais e/ou danificar a batedeira.

6. Para desligar da tomada, desligue todos os controles e retire o plugue da tomada.

7. não use este ou qualquer outro eletrodoméstico se o fio ou o plugue estiver 
descascado ou danificado ou caso o aparelho apresente falhas ou tenha sofrido 
uma queda ou esteja danificado de alguma forma. Se a batedeira estiver danificada, 
leve-a a uma Assistência Técnica Credenciada Oster® para que seja revisada ou 
reparada.

8. Não use um fio de extensão.

9. Não use acessórios não recomendados pelo fabricante, pois isso poderia causar 
incêndios, choque elétrico ou lesões corporais.

10. não use o aparelho ao ar livre ou para fins comerciais.

11. não deixe que o fio fique pendurado na borda de um balcão ou mesa ou que toque 
superfícies quentes.

12. Retire o batedor da batedeira antes de lavar.

13. não coloque a batedeira ou o recipiente encima ou próximo à boca de um fogão a 
gás ou elétrico, em um forno quente (convencional, de convecção ou micro-ondas, 
etc.), ou em qualquer outra superfície quente.

14. não use a batedeira para fins que não sejam aqueles aos quais o produto foi 
desenvolvido.

15. não deixe a batedeira sozinha enquanto estiver funcionando.
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16. A batedeira tem um sistema interno de segurança que evita o sobreaquecimento. 
Se a batedeira desligar por causa de um sobreaquecimento, gire o botão de 
controle de velocidades colocando-o na posição de desligado e desligue o aparelho 
da tomada. Espere por 1 minuto e ligue-a de volta na tomada. Caso o aparelho não 
ligar, espere por 30 minutos e deixe que o aparelho esfrie completamente antes de 
ligá-lo outra vez.

17. Além da limpeza e manutenção de uso, qualquer reparo deverá ser feito somente 
por um técnico credenciado.

18. quando for misturar líquidos, principalmente quentes, use quantidades pequenas 
por vez para reduzir a possibilidade de vazamentos.

19. não puxe ou torça o fio. Nunca carregue a batedeira pelo fio ou puxe o fio para 
desligar o aparelho da tomada; segure o plugue para desligar o fio da tomada.

20. Este aparelho não foi desenvolvido para funcionar através de um timer externo nem 
um sistema de controle remoto.

21. Este aparelho elétrico não está destinado a ser usado por pessoas (incluindo 
crianças) cujas capacidades físicas, sensoriais ou mentais estejam reduzidas ou 
careçam de experiência e conhecimento necessários para utilizá-lo, a menos que 
uma pessoa responsável por sua segurança tenha supervisionado ou instruído 
quanto ao uso deste eletrodoméstico. As crianças deverão estar sob supervisão 
para garantir que não brinquem com o aparelho elétrico.

22. É necessária a estrita supervisão quando se utilize o eletrodoméstico próximo a 
crianças ou pessoas incapacitadas.

este eLetrodoMÉstico Foi Feito soMente Para uso doMÉstico.

MantenHa eStaS InStrUÇÕeS
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deSCrIÇÃo do aParelHo

1. Eixo para encaixe dos acessórios
2. Batedor
3. Acessório protetor
4. Recipiente de aço inoxidável
5. Base para travar o recipiente
6. Cabeçote da batedeira
7. Botão de controle das velocidades
8. Botão para soltar o cabeçote
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ConHeCendo SeUS aCeSSÓrIoS 

PreParando a BatedeIra Para o USo

Batedor PLano
PARA MISTURAS 
REGULARES A 
PESADAS, bolos, 
coberturas cremosas, 
pães rápidos, balas, 
bolos de carne, massas 
para bolachas, purê de 
batatas, massas para 
tortas

Antes de preparar a batedeira para o uso, certifique-se de que o botão de controle 
de velocidades esteja na posição de desligado “O” e o fio elétrico esteja desligado da 
tomada.
Certifique-se de que o recipiente e os acessórios estejam lavados antes de usar.

Gancho Para 
aMassar Massas 
de Pão
para misturar e 
amassar fermento, 
massa para pães

acessório 
Protetor
PARA PROTEGER 
CONTRA RESPINGOS 
E PARA FACILITAR 
AO ADICIONAR 
INGREDIENTES 
ENqUANTO 
O APARELHO 
ESTIvER EM 
FUNCIONAMENTO.

Batedor de 
cLaras
PARA MISTURAS 
qUE PRECISAM 
INCORPORAR ar 
tais como ovos, 
claras, creme chantili, 
maionese

O
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Levantando e aBaiXando o caBeçote da 
Batedeira:

Para levantar o cabeçote da batedeira, pressione 
o botão para soltar o cabeçote (Figura A) e 
lentamente levante o cabeçote até que o mesmo 
trave na posição superior. (Figura B)

Para abaixar o cabeçote da batedeira, pressione 
o botão para soltar o cabeçote (Figura A) e 
lentamente abaixe o cabeçote até que o mesmo 
trave na posição inferior. Um som de “clique” 
indicará que o cabeçote da batedeira travou em sua 
posição. (Figura C)

usando o Botão de controLe das 
veLocidades:

O botão de controle das velocidades é usado para 
desligar ou desligar o aparelho e para selecionar 
uma das 12 velocidades.

Gire o botão de controle das velocidades no sentido 
HORáRIO para aumentar a velocidade e no sentido 
ANTI-HORáRIO para diminuir a velocidade.

Gire o botão de controle das velocidades até que o 
indicador esteja alinhado com a marca do indicador 
da velocidade desejada. (Figura D)

oBservação: Comece sempre misturando na   
 velocidade mais baixa possível e  
 gradualmente gire o botão para as  
 velocidades mais altas para   
 evitar o vazamento dos   
 ingredientes para fora do   
 recipiente.

não use o aPareLho seM os acessórios, 
Leia a PróXiMa seção “instaLando seus 
acessórios” Para coMeçar.

Figura A

Figua B

Figura C

Figura D
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Intalando SeUS aCeSSÓrIoS

Para encaiXar o reciPiente  (Figura A):
1. Gire o botão de controle das velocidades colocando-o na 

posição de desligado “O” para desligar o aparelho.
2. Desligue a batedeira da tomada.
3. Pressione o botão para soltar o cabeçote e levante o 

cabeçote para trás.
4. Coloque o recipiente e trave-o na base da batedeira.
5. Gire lentamente o recipiente no sentido horário deixando as 

alças do recipiente na posição perpendicular em relação à 
base.

6. Ligue o aparelho em uma tomada elétrica para um plugue 
de 3 pontas.

Para retirar o reciPiente (Figura B):
1. Gire o botão de controle das velocidades colocando-o na 

posição de desligado “O” para desligar o aparelho.
2. Desligue a batedeira da tomada.
3. Pressione o botão para soltar o cabeçote e levante o 

cabeçote para trás.
4. Gire o recipiente no sentido anti-horário e levante-o para 

retirá-lo da base.

Para instaLar os acessórios (Figura C):
1. Gire o botão de controle das velocidades colocando-o na 

posição de desligado “O” para desligar o aparelho.
2. Desligue a batedeira da tomada.
3. Pressione o botão para soltar o cabeçote e levante o 

cabeçote para trás.
4. Alinhe a os encaixes do batedor com o do eixo de encaixe 

de acessórios e empurre para cima.
5. Gire no sentido anti-horário para que o pino alinhe com o 

entalhe para o acessório encaixe e faça um clique.
6. Ligue o aparelho em uma tomada elétrica para um plugue 

de 3 pontas.

oBservação: Alinhe a os encaixes do batedor com o do eixo      
            de encaixe de acessórios e empurre para cima.

Para retirar os acessórios (Figura D):
1. Gire o botão de controle das velocidades colocando-o na 

posição de desligado “O” para desligar o aparelho.
2. Desligue a batedeira da tomada.
3. Levante o cabeçote da batedeira para trás.
4. Pressione o acessório para cima até onde puder e em 

seguida gire no sentido horário.
5. Puxe o acessório para retirá-lo do eixo de encaixe. 

oBservação: É recomendável raspar a mistura que ficar     
            grudada no acessório com auxílio de uma     
            espátula/ pão duro antes de retirá-lo da  
            batedeira.

Figura A

Figura B

Figura C

Figura D
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CoMo USar o Protetor

Para encaiXar o Protetor  (Figura A):
1. Gire o botão de controle das velocidades colocando-o na 

posição de desligado “O” para desligar o aparelho.
2. Desligue a batedeira da tomada.
3. Depois que o recipiente e o acessório estiverem em seu 

lugar, trave o cabeçote da batedeira na posição inferior.
4. Encaixe o protetor no recipiente pela parte frontal da 

batedeira até que esteja centralizado e a abertura fique 
posicionado no lado direito. A borda interior do protetor 
encaixará dentro da borda interna do recipiente.

oBservação: O protetor deverá encaixar sem resistência  
            e com facilidade no recipiente. Certifique- 
            se de segurar o protetor em seu lugar  
            enquanto estiver adicionando ingredientes.

Para usar o Protetor:
1. Para melhores resultados, gire o protetor de maneira que 

o cabeçote da batedeira encaixe na abertura do protetor. 
A abertura deve ficar posicionada à direita do acessório 
quando você estiver de frente para a batedeira.

2. Enquanto estiver segurando o protetor com uma mão, 
adicione ingredientes no recipiente através da abertura.

Para retirar o Protetor (Figura B):
1. Gire o botão de controle das velocidades colocando-o na 

posição de desligado “O” para desligar o aparelho.
2. Desligue a batedeira da tomada.
3. Levante a parte frontal do protetor puxando para cima e 

para fora do recipiente.

Figura A

Figura B
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GUIa do Controle daS VeloCIdadeS

veLocidade Guia Para Bater eXeMPLos

1 REMEXER
Use quando for misturar ingredientes secos ou quando for 
remexer duas porções de uma receita, como por exemplo 
claras batidas com uma massa ou quando a receita indicar 
o uso de uma velocidade BAIXA.

2 AGITAR-AMASSAR
Use quando for agitar ingredientes líquidos ou quando 
precisar de uma ação lenta para umedecer ingredientes 
secos. Use para amassar massas para pães.

3 MISTURAR
Use quando precisar misturar massas rápidas para 
pães de forma mais vigorosa apenas para misturar os 
ingredientes e não produzir uma massa macia. 

4 MEXER Use quando for misturar ingredientes secos e líquidos de 
forma alternada em uma receita.

5 COMBINAR Use quando a receita indicar que ingredientes sejam 
combinados.

6 MISTURAS PARA BOLOS Use quando for preparar massas prontas de bolos ou 
quando a receita indicar o uso de uma velocidade MÉDIA.

7 BATER CREMES Use quando for bater açúcar com manteiga.

8 BATER CHANTILI Use quando for bater batatas para um purê ou para bater 
uma massa macia.

9 BATER CHANTILI/ CREME Use para bater chantili ou para bater uma massa leve, 
obter ponto de neve.

10 SOBREMESAS Use para bater sobremesas ao ponto de neve.

11 COBERTURAS Use para preparar coberturas leves e balas.

12 CLARAS DE OvOS Use para bater claras. Use quando a receita indicar 
velocidade ALTA.

oBservação: A batedeira não manterá velocidades altas quando estiver misturando massas espessas, por 
exemplo quando estiver usando acessórios para massas espessas. Isso é normal.

dICaS ÚteIS
• Quando for misturar líquidos, principalmente quentes, use quantidades pequenas por vez para 

reduzir a possibilidade de vazamentos.
• Os ingredientes devem ser adicionados ao recipiente na ordem indicadas na receita.
• Use a velocidade recomendada na receita para misturar. Use o botão de controle das velocidades da 

batedeira para encontrar a velocidade ideal a ser usada.
• Use o tempo indicado nas receitas para bater. CUIDADO PARA NÃO BATER DEMAIS. Bater demais 

pode deixar a mistura espessa.
• Caso um objeto, tal como uma espátula, caia dentro do recipiente enquanto a batedeira estiver em 

funcionamento, desligue a batedeira imediatamente e em seguida retire o objeto.
• Para limpar facilmente, retire os acessórios e enxágue-os imediatamente com água morna.
• A batedeira foi desenvolvida para ser usada com um movimento planetário; raspe as bordas do 

recipiente com frequência durante o funcionamento. Desligue antes de raspar.
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CUIdadoS CoM a BatedeIra

LiMPando sua Batedeira
Para limpar a batedeira, desligue-a e retire o plugue da tomada. Limpe o cabeçote, a base e 
a base do aparelho com um pano úmido e seque em seguida. NÃO SE DEVE SUBMERGIR 
A BATEDEIRA NA ÁGUA. Evite o uso de produtos de limpeza abrasivos para não danificar a 
superfície da batedeira. O recipiente pode ser lavado na lava-louças. O batedor, o batedor plano, 
o batedor de claras e o gancho para amassar massas de pães podem ser lavados apenas na 
prateleira superior da lava-louças. Para melhores resultados, lave a mão com água quente 
ensaboada toda vez que usar. Enxágue e seque bem com um pano seco e macio.

Guardando sua Batedeira
Guarde a batedeira em um local seco, tal qual um balcão da cozinha, uma mesa, ou uma dispensa 
ou armário de cozinha. NÃO guarde os batedores montados no eixo de encaixe de acessórios; 
simplesmente coloque-os dentro do recipiente. Guarde o recipiente em sua base.

Manutenção
O motor de sua batedeira foi lubrificada durante a fabricação e não precisa ser lubrificada. Não é 
necessária nenhuma manutenção além da recomendada. Para reparos, contacte a Assistência 
Técnica Credenciada Oster® mais próxima.

dICaS Para MelHorar QUalQUer reCeIta:

• Para melhores resultados, desligue a batedeira e levante o cabeçote para raspar o recipiente 
e o batedor com uma espátula de borracha de vez em quando enquanto estiver misturando ou 
remexendo os ingredientes.

• Para melhores resultados, quando estiver preparando massas para pães, não use mais que 4 
xícaras de farinha.

• Não use a batedeira em velocidades acima de 2 para massas com fermento.
• Quando for adicionar ingredientes secos, desligue a batedeira e adicione os ingredientes o mais 

próximo das bordas possível. Para voltar a misturar, comece com uma velocidade baixa e vá 
aumentando até atingir a velocidade média.
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PUrÊ de BatataS PreParado anteCIPadaMente 

1,5 Kg de batatas regulares ou douradas, 
descascadas e cortadas em quatro
170 g de cream cheese, cortado  
em cubos de 2,5 cm

1 xícara (259 ml) de creme azedo
2 colheres de sopa (30 g) de  
manteiga ou margarina

Em uma frigideira, cubra as batatas com água salgada fria. Cozinhe até que estejam macias e 
escoe. Com o batedor plano, bata as batatas na velocidade 4 até que a mistura esteja macia. 
Adicione os ingredientes adicionais e misture bem; tempere a gosto. Transfira as batatas com uma 
colher para um recipiente para assar de vidro untado com manteiga com capacidade para 2 litros. 
Cubra e deixe na geladeira por 3 dias.
Para assar: Perfure as batatas com um colher de sopa de manteiga. Asse coberto a 180° C 
até que esteja quente for aproximadamente 30 minutos.
dica: quando for preparar o purê de batatas, para manter o resultado leve e cremoso, misture a 
batata até que esteja bem misturada antes de adicionar mais ingredientes.
Serve: 12 porções

Bolo aMarelo 

2 xícaras e meia (375 g) de farinha de trigo sem 
peneirar
2 ovos grandes
1 xícara e meia (318 g) de açúcar granulado
1 xícara (250 ml) de leite
1 colher de sopa (12 g) de fermento em pó  

1 colher e meia de chá (7 ml) de extrato de 
baunilha
½ xícara (112 g) de manteiga (retire antes do 
tempo da geladeira para utilizar na temperatura 
ambiente)
1 colher de chá (6 g) de sal

Misture todos os ingredientes no recipiente Bata com o batedor plano na velocidade 2 até que 
esteja misturado. Aumente a velocidade até chegar na velocidade 6 para uma mistura leve e 
porosa. Transfira a massa com uma colher para uma assadeira redonda untada de 23 cm. Asse 
a 190° C por 25 minutos ou até que o o bolo esteja pronto. Tire a assadeira do forno e deixe 
repousar por 10 minutos; retire o bolo da assadeira e deixe esfriar.
dica: quando for preparar bolos ou massas para biscoitos que precisem o preparo de manteiga 
batida com açúcar, comece a bater em uma velocidade baixa e aumente para as velocidades 3 ou 
4 até que a mistura com manteiga esteja leve e em um tom cor lima.
Serve: 12 porções

CoBertUra de CreMe de ManteIGa 

3 xícaras (360 g) de açúcar de confeiteiro
1 colher de chá (5 ml) de extrato de baunilha

½ xícara (112 g) de manteiga ou margarina 
(retire antes do tempo da geladeira para utilizar 
na temperatura ambiente) 
3 a 4 colheres de sopa (45 a 60 ml) de leite

Misture o açúcar, a manteiga e a baunilha no recipiente. Com o batedor plano, usando a 
velocidade 4, adicione leite gradualmente até atingir a consistência desejada. Aumente a 
velocidade gradualmente até atingir a velocidade 11 e bata até que atingir uma mistura leve e 
porosa.
Serve: o suficiente para cobrir um bolo de 20 a 23 cm
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CoBertUra de CHoColate aGrIdoCe 

2 xícaras (240 g) de açúcar de confeiteiro
2 colheres de sopa (28 g) de manteiga (retire antes 
do tempo da geladeira para utilizar na temperatura 
ambiente)

2 cubos (de 28 g/ cada) de chocolate amargo, 
cortado
1 colher de chá (5 ml) de extrato de baunilha
¼ de xícara (60 ml) de leite quente

Misture o açúcar, chocolate, a manteiga e a baunilha no recipiente usando o batedor plano. Adicione o leite 
gradualmente e bata na velocidade 4 até atingir a consistência desejada. Aumente a velocidade gradualmente 
até atingir a velocidade 11 e bata até que atingir uma mistura leve e porosa.
Serve: aproximadamente 1 xícara

Bolo de anJoS doS CÉUS 

1 xícara (120 g) de farinha sem peneirar
1 colher de chá e meia (6 g) de creme tártaro
1 xícara e ¾ (289 g) de açúcar granulado 
½ colher de chá (3 g) de sal

1 xícara e meia (375 ml) de claras de ovos, (10 a 
12) a temperatura ambiente
1 colher de chá (5 ml) de extrato de baunilha 
½ colher de chá  (2,5 ml) de extrato de amêndoas

Peneire junto farinha para bolo e  ¾ de xícara de açúcar; e deixe de lado. Misture na batedeira com o batedor 
plano, as claras de ovos, o creme tártaro e o sal, na velocidade 6 até uma consistência com pontas suaves. 
Aumente a velocidade para 11 e gradualmente adicione o que sobrou da 1 xícara de açúcar até que se formem 
pontas mais ressaltadas. Peneire ¼ da mistura da farinha sobre as claras de ovos e remexa lentamente 
usando uma espátula de borracha. Adicione ambos extratos com o final da farinha. (Não bata demais). 
Coloque a massa com uma colher em uma assadeira não untada em formato de tubo de 25 cm. Corte a massa 
cuidadosamente com uma espátula de metal ou faca para eliminar bolhas de ar. Asse na prateleira inferior do 
forno a 180°C até que a parte superior do bolo volte ao lugar quando tocada com cuidado. Inverta a assadeira 
imediatamente e deixe esfriar completamente. Para retirar, solte as laterais do bolo com uma espátula 
dica: quando for preparar bolos ou massas para biscoitos que precisem o preparo de manteiga batida com 
açúcar, comece a bater em uma velocidade baixa e aumente para as velocidades 3 ou 4 até que a mistura 
com manteiga esteja leve e em um tom cor lima.
Serve: 12 porções

PÃo BranCo tradICIonal 

1 xícara (250 ml) de leite 
3 colheres de sopa (38 g) de açúcar granulado 
1/3 de xícara (84 ml) de água   
1 pacote (2 colheres de chá e ¼) de fermento 
biológico seco para pães 

2 colheres de sopa (30 g) de manteiga sem sal    
1 colher de chá e meia (8,5 g) de sal
3 xícaras e 2 colheres de sopa (450 g) de farinha 
para pão não peneirada

Combine o leite, a água e a manteiga em uma frigideira pequena; aqueça até que fique morno entre 43° a 
46° C. Combine 2 xícaras de farinha, açúcar, fermento e sal usando o gancho para amassar massa de pães 
e selecione a velocidade 2 da batedeira até que esteja bem misturado. Adicione leite e misture bem, por 
aproximadamente 2 minutos. Adicione a farinha que sobrou, 1/2 xícara por vez e bata na velocidade 2 até que 
a mistura despegue das laterais do recipiente. Aumente aos poucos a velocidade para o nível 4 e amasse a 
massa por 5 a 7 minutos até que esteja homogênea e bem incorporada. Coloque a massa em um formato de 
uma bola em uma tábua levemente enfarinhada.  Coloque em um recipiente grande untado, vire-o para untar 
a parte superior da massa. Cubra e deixe crescer em um local onde não haja corrente de ar até que o volume 
da massa duplique, ao redor de 1 hora.  Soque a massa e com auxílio de um rolo forme um retângulo de 30 
x 20 cm. Fome um rolo bem apertado, começando pelo lado menor. Amasse as bordas para selar e dobre as 
pontas por baixo. Coloque em uma forma para pães de 23 x 12 x 8 cm. Cubra e deixe crescer até que dobre 
de tamanho, por aproximadamente 30 minutos. Asse a 205°C por 30 minutos ou até que o pão soe oco por 
dentro quando tocado por baixo. Retire o pão da assadeira e deixe-o esfriar em uma grade por pelo menos 2 
horas.
Serve: 1 pão
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BISCoItoS de aVeIa e UVaS PaSSaS

¾  de xícara (168 g) de manteiga ou margarina 
(retire antes do tempo da geladeira para utilizar 
na temperatura ambiente)
2 ovos grandes
½ xícara (120 g) de açúcar mascavo bem 
compactado 
1 colher e meia de chá (7,5 ml) de extrato de 
baunilha
½ xícara (106 g) de açúcar granulado 

1 xícaras e  ¾ (265 g) de farinha de trigo sem 
peneirar
1 colher de chá (4 g) de fermento em pó 
2 xícaras (240 g) de aveia
¼ de colher de chá (1 g) de bicarbonato de 
sódio 
1 xícara e meia (224 g) de uvas passas
¾ de colher de chá (2 g) de canela em pó

Misture a manteiga, os açucares, o fermento, o bicarbonato de sódio e a canela na batedeira 
usando o batedor plano. Bata selecionando a velocidade 7 até ficar cremoso. Adicione os ovos 
e a baunilha e bata na velocidade 5 até que esteja bem misturado. Adicione a farinha e misture 
bem. Retire da batedeira e misture a aveia e as uvas passas. Forme bolinhas com uma colher de 
chá colocando em assadeiras planas sem untar para biscoitos. Asse a 190°C até que as bordas 
estejam douradas. Deixe descansar nas assadeiras por 3 minutos. Deixe esfriar em uma grade.
dica: quando for adicionar ingredientes secos que grudam, como por exemplo uvas passas, 
passe as uvas passas na farinha antes de adicionar na batedeira para evitar que elas grudem 
umas nas outras.
Serve: aproximadamente 4 dúzias de biscoitos

torta de QUeIJo CoM CHoColate SeM aSSar CoM  
MaSSa de BISCoItoS de CHoColate 

1 xícara e meia (140 g) de biscoito wafer de 
chocolate, esfarelado bem fino
½ xícara (50 ml) de manteiga derretida
½ colher de chá (2 g) de canela em pó
1/3 de xícara (75 ml) de licor de café
2 pacotes (225 g cada) de “cream cheese” 
(retire antes do tempo da geladeira para utilizar 
na temperatura ambiente)

2 colheres de chá (10 ml) de extrato de baunilha
1/3 de xícara (80 g) de manteiga (retire antes do 
tempo da geladeira para utilizar na temperatura 
ambiente)
2 xícaras (500 ml) de creme de leite fresco para 
bater
2 xícaras (340 g) de pedacinhos de chocolate 
meio amargo, derretidos

Junte o biscoito wafer de chocolate esfarelado, a canela e a manteiga derretida em uma tijela 
média. Misture com um garfo. Apalpe a mistura no fundo da tigela e nas laterais de uma louça 
de vidro para colocar a torta de aproximadamente 23 cm. Deixe esfriar ou asse a 180°C por 10 
minutos. Deixe esfriar encima de uma grade antes de colocar o recheio. Bata o cream cheese e a 
manteiga na batedeira na velocidade 4 usando o batedor plano até ficar macio e cremoso. Mude 
para a velocidade 2 e misture o chocolate derretido, o licor e a baunilha. Mude para a velocidade 
1 e adicione o chantili até ficar bem misturado. Coloque o recheio na massa e deixe esfriar por 8 
horas ou de um dia para o outro. Se desejar, decore com chantili e raspas de chocolate.

Serve: 8 a 10 porções
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MaSSa FáCIl Para PIZZa 

1 xícara (250 ml) de água
1 colher de chá (6 g) de sal
2 colheres de sopa (30 ml) de azeite de oliva

1 pacote (2 colheres de chá e ¼) de fermento 
biológico seco para pães
3 xícaras (432 g) de farinha para pão não 
peneirada

Combine a água e o azeite em uma frigideira pequena; aqueça até ficar morno entre 50° a 55°C. 
Combine 2 xícaras de farinha, açúcar, fermento e sal usando o gancho para amassar massa 
de pães e selecione a velocidade 2 da batedeira até que esteja bem misturado, ou seja, por 
aproximadamente 30 segundos. Adicione a mistura do azeite e misture bem, por aproximadamente 
2 minutos. Adicione a farinha e ao poucos aumente a velocidade para 4 e bata a massa entre 5 e 
7 minutos até que esteja macia e bem incorporada. Forme uma bola e coloque em um recipiente 
grande untado, vire-o para untar a parte superior da massa. Cubra e deixe crescer em um local 
que não tenha corrente de ar até que dobre de tamanho, por aproximadamente 45 minutos. Divida 
pela metade. Pressione uma das duas metades em uma assadeira grande para pizza untada e 
enfarinhada com fubá. Asse a 205°C por 12 minutos até que a massa comece a dourar. Adicione 
os recheios desejados; asse por mais 15 minutos até que esteja bem assada com a borda da 
massa dourada. Repita o processo com a segunda matade da massa ou guarde na geladeira 
embrulhada em papel filme de PVC por no máximo dois dias. Cubra e deixe descansar na 
temperatura ambiente por 20 minutos antes de usar.

Serve: 2 massas para pizzas de 36 cm

BroWnIeS de doSe dUPla de CHoColate

1 xícaras e  ¾ (450 ml) de farinha de trigo
2 colheres de chá (10 ml) de fermento em pó
1 colher de chá (5 ml) de sal
3/4 de xícara (200 ml) de cacau em pó
2 xícaras e meia (625 ml) de açúcar

4 ovos
1 xícara (250 ml) de óleo vegetal
2 colheres de chá (10 ml) de extrato de baunilha
1 xícara (250 ml) de pedacinhos de chocolate 
meio amargo

Preaqueça o forno a 180°C.  Unte uma assadeira de 39 x 27 cm. Misture os 5 primeiros 
ingredientes na batedeira usando uma velocidade baixa. Adicione aos poucos os ovos, o óleo e a 
baunilha. Aumente a velocidade para uma velocidade média. Bate até que esteja bem misturado. 
Reduza a velocidade para uma velocidade baixa e adicione os pedacinhos de chocolate. Despeje 
na assadeira que preparou e deixe assar entre 20 e 25 minutos. Não asse demais. Deixe esfriar e 
corte em barras.
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características eléctricas de los modelos de la serie: 
electric characteristics of series models:  
características elétricas dos modelos da série:

FPstsMPL1-XXX & 
FPstsMPL2-XXX

voltaje/voltage/voltagem Frecuencia/Frequency/Frequência Potencia/Power/Potência

120 v 60 Hz 400 W
127 v 60 Hz 400 W
220 v 50/60 Hz 600 W
220 v 50 Hz 600 W
220 v 60 Hz 600 W

XXX en donde X es cualquier numero entre 0 y 9 o cualquier letra entre A y z.
XXX where X is any number between 0 and 9 or any letter between A and z.
XXX onde X é qualquer número entre 0 e 9 ou qualquer letra entre A e z.

La siguiente información es para México solamente. 
The following information is intended for Mexico only. 

A informação a seguir é somente para o México.

BATIDORA PLANETARIA OSTER®

MODELOS: FPSTSMPL1, FPSTSMPL1-013, 
FPSTSMPL2, FPSTSMPL2-013
LEA EL INSTRUCTIvO ANTES DE USAR EL APARATO
LA SIGUIENTE INFORMACIÓN ES PARA MÉXICO:
iMPortador: sunBeaM MeXicana, s.a. de c.v.
Av. JUáREz No. 40-201,
EX–HACIENDA DE SANTA MÓNICA,
TLALNEPANTLA, ESTADO DE MÉXICO,
C.P. 54050, R.F.C. SME570928G90, TEL. 53660800
PAÍS DE ORIGEN: CHINA
PAÍS DE PROCEDENCIA: CHINA, E.U.A.

CONTENIDO: 1 PIEzA
CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS

60 Hz      120 v      400 W


