
TRUFA MILHO COM RECHEIO DE BRIGADEIRO DE CURAU OU PAMONHA 

 

Esta receita de brigadeiro você pode usar para rechear as 
trufas em formato de milho verde ou outros formatos para 
suas vendas  juninas. As festas juninas e julinas estão 
restritas, mas você pode ofertar esta trufa para  as mini 
reuniões familiares,  nas festas na caixa, pode fazer uma 
parceria com quem faz festa na caixa, etc... Utilizei a  
forma nr 823 da BWB em formato de milho verde, estas 
formas foram criadas para facilitar nosso trabalho como 
confeiteiras.  
 

BRIGADEIRO DE CURAU OU DE PAMONHA 

 

 1 Lata de milho verde (200gr), sem sal, cozido no vapor (se 
não encontrar pode usar o normal e lava para retirar o 
excesso de sal e da água da conserva) 

 100 gr de Creme de leite 

 1 lata de leite condensado (395gr) 

 1 colher de sopa rasa de manteiga ( 20 gramas) 

 80 a 100 gr de chocolate branco ( a gosto) 

 Canela a gosto 
 

 
Bater no liquidificador o milho e o creme de leite.  Se peneirar essa mistura você fará o brigadeiro de curau, se não 
peneirar fará o brigadeiro de pamonha. Leve a mistura ao fogo em uma panela grossa com o leite condensado, a 
manteiga e o chocolate branco.  Mexer sempre até o ponto de recheio de bolo, ao pegar uma porção com a colher o 
brigadeiro cairá em blocos e demora a incorporar ao restante da massa. Junte a canela em pó. 

Se quiser fazer um brigadeiro de enrolar, é só continuar a cozinhar até o ponto de enrolar, a massa descola toda do 

fundo da panela. Se quiser usar como cobertura cremosa de bolos é só parar de cozinhar quando estiver num ponto 

mole, para escorrer sobre o bolo, inclusive para bolo vulcão de milho ou fubá. Para rechear nossa trufa milho, 

queremos um ponto mais cremoso porém firme. Enquanto esfria, faça as casquinhas de chocolate. 

CASQUINHAS DE CHOCOLATE FORMATO MILHO 

Derreta o chocolate branco, pode usar tipo cobertura, ou se quiser usar o chocolate nobre é necessário fazer  a 

temperagem . Faça a coloração com corante lipossolúvel amarelo. Preencha as cavidades da forma de acetato até a 

marca indicada, coloque os silicones e feche a forma, leve à geladeira por uns 10 minutos, até a forma ficar opaca. 

Retire as casquinhas de chocolate, recheie-as com o brigadeiro de curau, já frio, feche a trufa com mais chocolate 

derretido e leve à geladeira por mais uns 5 minutos.  Decore com pedaços da palha de milho lavada  ou pasta 

americana imitando a palha. 

Forma nº 823 da BWB 
Dimensões (mm): 
Comp.: 43 x Larg.: 42 x Alt.: 22 
Peso Casquinha: 11g 
Peso Médio: 30g 

 
   

 


