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PANQUECA AMERICANA 
COM CALDA DE 
CHOCOLATE

Ingredientes 

1 e 1/4 xícara de chá de farinha de trigo com fermento
1 colher de sopa de açúcar
2 ovos levemente batidos
1 xícara de chá de leite
2 colheres de sopa de manteiga derretida
Pitada de sal

PARA A CALDA:
4 colheres de chocolate em pó
2 colheres de margarina

Modo de preparo

Misture em um recipiente a farinha, o açúcar e o sal.
Em outro recipiente misture os ovos, o leite e a manteiga.
Acrescente os líquidos aos secos, não misture muito.
O ponto da massa, não deve ser muito líquido, deve escorrer lentamente.
Aqueça a panquequeira.
Vire a massa para assar do outro lado, caso queira mais douradinha, e está pronto!

PARA A CALDA:
Leve os ingredientes ao fogo e mexa.
Acrescente água aos poucos.
Com muita água, a calda não endurece.
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Panqueca inglesa 
tradicional infalível

Ingredientes 

225 g de farinha de trigo 
Pitada de sal
2 ovos 
2 1/2 xícaras (600 mililitros) de leite
2 colheres de manteiga derretida

Modo de preparo 

Peneire a farinha em uma tigela grande, adicione o sal.
Faça um buraco no centro da farinha e adicione os ovos.
Bata bem até ficar homogêneo e sem grumos.
Adicione metade do leite e as 2 colheres de chá de manteiga, bata bem. Adicione o leite 
restante e mexa. Deixe a massa descansar por 15 minutos.
Aqueça a panquequeira.
Vire a massa para assar do outro lado, caso queira mais douradinha, e está pronto!



Page 4

eBook Nutrindo Receitas

Débora Lopes                          @nutrindoreceitas

MASSA BÁSICA DE 
PANQUECA 
AMERICANA

Ingredientes 

1 xícara de chá de trigo (com fermento é melhor)
2 ovos
3 colheres de chá de fermento em pó
1 colher de sopa bem cheia de açúcar
2 colheres de manteira derretida 
3 colheres de sopa de suco de limão
1 xícara de chá de leite
2 colheres de chá de essência de baunilha (opcional)
1 pitada de sal

Modo de preparo 

Em um recipiente misture o açúcar, o trigo, o sal e o fermento e reserve.
Em um copo à parte, misture o suco de limão e o leite, mexa e espere 15 minutos, até obter 
uma mistura um pouco consistente.
Em outro recipiente, misture bem a manteiga e adicione os ovos e a essência de baunilha, 
mexa bem.
Aos poucos, vá misturando os ingredientes secos, misturados no primeiro recipiente, 
mexendo bem para não criar gruminhos.
Se a massa ficar ainda um pouco muito liquida, adicione mais uma ou duas colheres de 
trigo, para ficar um pouquinho mais durinha.
Aqueça a panquequeira.
Vire a massa para assar do outro lado, caso queira mais douradinha, e está pronto!
Pronto, basta adicionar a cobertura ou recheio desejado.
Pode ser usada com diversas combinações salgadas, como requeijão, manteiga, entre 
outras.E doces, como brigadeiro mole, beijinho mole combinados com algumas frutas.
Fica uma delicia!
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PANQUECA 
AMERICANA 

Ingredientes 

2 ovos dependendo do tamanho 1 ovo grande basta
2 1/2 copos de leite
1 colher de sopa de manteiga derretida
2 xícaras de farinha sem fermento
2 colheres de chá de fermento para bolo
1 colher de chá de essência de baunilha
2 colheres de sopa de açúcar
1 colher de sopa rasa de sal

Modo de preparo

Retire a película da gema para não dar cheiro e bata junto com as claras, em seguida 
coloque a essência, o açúcar, o sal, o leite e a manteiga derretida.
Misture a farinha até dar o ponto da panqueca tradicional e finalize com o fermento.
Deixe a massa descansar por alguns minutos.
Aqueça a panquequeira.
Vire a massa para assar do outro lado, caso queira mais douradinha, e está pronto!
Pronto, basta adicionar a cobertura ou recheio desejado.
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PANQUECA

Ingredientes

1 e 1/4 xícara (chá) de farinha de trigo
1 colher (sopa) de açúcar
3 colheres (chá) de fermento em pó
2 ovos levemente batidos
1 xícara (chá) de leite
2 colheres (sopa) de manteiga derretida
pitada de sal
óleo

Modo de preparo

Misture em um recipiente: a farinha, o açúcar, o fermento e o sal.
Em outro recipiente, misture os ovos, o leite e a manteiga.
Acrescente os líquidos aos secos, sem misturar em excesso.
O ponto da massa não deve ser muito líquido, deve escorrer lentamente.
Aqueça a panquequeira.
Vire a massa para assar do outro lado e está pronto!
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PANQUECA AMERICANA 
INTEGRAL

Ingredientes

1/2 xícara (chá) de leite 
1 ovo
1 colher (chá) de óleo
1/2 xícara (chá) de farinha de trigo
1/2 xícara (chá) de farinha de trigo integral
2 colheres (chá) de fermento químico em pó
2 colheres (sopa) de açúcar mascavo
Pitada de sal

Modo de preparo

Coloque os ingredientes no liquidificador, começando pelos líquidos e deixando de fora o 
fermento.
Bata tudo até a mistura ficar homogênea.
Após, adicione o fermento e misture à massa.
Use panquequeira.
Vire a massa para assar do outro lado, caso queira mais douradinha, e está pronto!
Pronto, basta adicionar a cobertura desejada.
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PANQUECA AMERICANA 
INTEGRAL DIET

Ingredientes

1 ovo
1 colher sopa de linhaça
1/2 xícara de adoçante forno e fogão
3 colheres de sopa de azeite de oliva
2 xícara de farinha integral
1 e 1/2 xícara leite 
2 colheres de chá de fermento químico

Modo de preparo

Misture todos os ingredientes, menos o fermento.
Coloque o fermento e misture delicadamente.
Aqueça a panquequeira.
Vire a massa para assar do outro lado, caso queira mais douradinha, e está pronto!
Pronto, basta adicionar a cobertura ou recheio desejado.
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PANQUECA AMERICANA 
(AMERICAN PANCAKE)

Ingredientes

1 e 1/4 xícaras de chá de farinha de trigo
1 ovo
1 e 1/4 xícaras de chá de buttermilk*
1/4 de xícara de açúcar cristal
1 pitada de sal
1 colher de chá cheia de fermento em pó
1 colher de chá de bicarbonato de sódio
1/4 de xícara de óleo
Algumas gotas de essência de baunilha a gosto
Buttermilk é o leitelho (é o líquido que restou na fabricação da manteiga), muito difícil de ser 
encontrado no Brasil, mas é muito usado em receitas americanas pois dá leveza a massa (e 
realmente faz a diferença).
Para fazer em casa misture uma colher de sopa de caldo de limão (ou vinagre branco) em 
uma xícara de chá de leite integral, misture e deixe descansar por 15 minutos.
Mexa novamente e está pronto para ser usado.

Modo de preparo

Separe o fermento e o bicarbonato
Coloque o restante dos ingredientes no liquidificador e bata
Quando a massa estiver pronta coloque o fermento e o bicarbonato e bata bem rapidinho, 
só para misturar.
Aqueça a panquequeira.
Vire a massa para assar do outro lado, caso queira mais douradinha, e está pronto!
Pronto, basta adicionar a cobertura ou recheio desejado.
Pode ser servida com requeijão cremoso, manteiga, manteiga temperada, mel com canela, 
nuttela, calda de frutas, géleia ou com maple syrup.
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Panquecas Fáceis

Ingredientes 

100g de farinha de trigo
2 ovos grandes
300ml de leite
1 colher de sopa de manteiga derretida
limão, para servir (opcional)
açúcar refinado, para servir (opcional)

Modo de preparo 

Coloque 100g de farinha de trigo, 2 ovos grandes, 300 ml de leite, 1 colher de sopa 
manteiga e uma pitada de sal em uma tigela grande e bata até obter uma massa lisa.
Separe 30 minutos para descansar.
Aqueça a panquequeira.
Vire a massa para assar do outro lado, caso queira mais douradinha, e está pronto!
Pronto, basta adicionar a cobertura ou recheio desejado.


