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Mousse Pé de Moleque 

Modo de preparo
1. Misture todos os ingredientes da massa manualmente até obter uma massa homogênea com 

textura bem lisa.

2. Despeje a massa em uma forma (38 x 58 cm) untada com Desmoldante Total ou Unta Forma 
Bonasse.

3. Asse a 180 °C em forno de lastro ou 140 °C em forno turbo por 20 a 25 minutos.

4. Desenforme e corte a massa com aros redondos de 7 x 5 cm e deixe a massa no fundo.

5. Misture a Mistura para Creme Holandês Bonasse, o chantilly, a água e o creme de leite na ba-
tedeira com o batedor tipo globo por ± 4 minutos na velocidade alta. Acrescente o Recheio de 
Nozes Bonasse e o amendoim e misture manualmente.

6. Dentro dos aros, aplique a mousse por cima da massa, leve ao congelador e deixe por ± 1 hora.

7. Retire do congelador, aplique a cobertura e decore com os amendoins.

Conservação: manter sob refrigeração.

Ingredientes da Massa Ingredientes da Mousse Ingredientes da  
Cobertura e Decoração

• 500 g de Mistura para Bolo 
Cremoso Pé de Moleque 
Bonasse

• 175 g de ovos
• 300 ml de leite (Sugerimos 

substituir o leite por 30 g de 
Bonalat Bonasse + 270 ml 
de água)

• 400 g de Mistura para Creme 
Holandês Bonasse

• 300 g de chantilly
• 100 g de creme de leite
• 400 g de água gelada
• 400 g de Recheio de Nozes 

Bonasse
• 150 g de amendoim triturado

• 350 g de Creme e Recheio 
Doce de Leite Bonasse

• Amendoim

Rendimento da receita:
20 porções de ± 140 g
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Fatia Amendoim Crocante
Ingredientes da Massa Ingredientes do Recheio Ingredientes da  

Cobertura e Decoração
• 500 g de Mistura para Cake 

Indiano Bonasse
• 250 g de leite (Sugerimos 

substituir o leite por 25 g de 
Bonalat Bonasse + 225 ml de água)

• 250 g de ovos
• 100 g de óleo

• 225 g de Creme Confeiteiro 
Pronto Bonasse

• 375 g de margarina para 
bolo

• 300 g de Recheio de Nozes 
Bonasse

• 300 g de amendoim 
triturado

• 300 g de Creme e Recheio 
Doce de Leite Bonasse

• 300 g de Cobertura 
Torrone White Bonasse

• Amendoim

Modo de preparo
1. Misture todos os ingredientes da massa manualmente até obter uma massa homogênea com 

textura bem lisa.

2. Despeje a massa em uma forma (38 x 58 cm) untada com Desmoldante Total ou Unta Forma 
Bonasse.

3. Asse a 200 °C em forno de lastro ou 170 °C em forno turbo por ± 10 minutos.

4. Bata a margarina na batedeira por 5 minutos na velocidade alta. Em seguida, acrescente o res-
tante dos ingredientes do recheio e misture por ± 3 minutos na velocidade alta.

5. Corte a massa em 3 partes de ± 350 g. Dentro de um aro retangular, intercale massa e recheio. 
Finalize com uma camada de massa, leve ao congelador e deixe por ± 1 hora..

6. Tire do aro, corte em fatias, aplique a cobertura, previamente aquecida, e decore com o creme 
e os amendoins.

Conservação: manter sob refrigeração.

Rendimento da receita:
15 porções de ± 190 g
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Modo de preparo
1. Misture os ingredientes da massa com um fouet até obter uma massa homogênea.

2. Em outro recipiente, misture os ingredientes do pudim manualmente com um fouet.

3. Aplique o Unta Forma Bonasse ou o Desmoldante Total Bonasse em uma forma (38 x 58 cm) 
com papel manteiga e coloque o pudim. Aplique por cima, com uma manga de confeitar, a 
massa do cake.

4. Asse a 180 °C em forno de lastro ou 150 °C em forno turbo por ± 45 minutos em banho maria.

5. Espere esfriar, desenforme e corte no formato desejado.

6. Aplique a cobertura e decore com cubos de queijo e goiabada.

Conservação: manter sob refrigeração.

Ingredientes da Massa Ingredientes do Pudim Ingredientes da  
Cobertura e Decoração

• 1 kg de Mistura para Cake 
de Tapioca Bonasse

• 450 g de ovos
• 200 g de óleo vegetal
• 230 ml de água

• 1,4 kg de cream cheese
• 450 g de claras
• 80 g de queijo parmesão 

ralado
• 400 g de leite condensado

• Creme e Recheio Goiabada 
Cremosa Bonasse

• 300 g de goiabada cascão em 
cubos

• 300 g de queijo branco em cubos

Rendimento da receita:
 11 fatias de ± 420 g

Cake Romeu e Julieta
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Ingredientes da Massa Ingredientes do Recheio e Cobertura
• 1 kg de Mistura para Pão de Cebola Extra Sabor 

Bonasse
• 700 ml de leite (Sugerimos substituir o leite por 

70 g de Bonalat Bonasse + 630 ml de água)
• 480 g de ovos
• 200 ml de óleo
• 50 g de Fermento Químico Bonasse

• 1 kg de lingüiça Toscana sem pele picada
• 4 tomates
• 2 cebolas
• 1 salsinha picada
• 300 g de cream cheese (cobertura)

Modo de preparo
1. Misture todos os ingredientes da massa manualmente até obter uma massa homogênea com 

textura bem lisa.

2. Em um outro recipiente, misture os ingredientes do recheio, exceto o cream cheese, e reserve. 

3. Aplique o Unta Forma Bonasse ou o Desmoldante Total Bonasse em uma forma (38 x 58 cm), 
coloque metade da massa, em seguida o recheio, e finalize com o restante da massa.

4. Aplique por cima o cream cheese com uma manga de confeitar.

5. Asse a 180°C em forno de lastro ou 150°C em forno turbo por ± 35 minutos.

Rendimento da receita:
10 fatias de ± 370 g 

Torta de Cebola Caipira
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Modo de preparo
1. Coloque na batedeira a Mistura para Bolo Nega Maluca, o óleo e os ovos.

2. Bata em velocidade lenta utilizando o batedor tipo globo por 30 segundos. Aumente para 
velocidade alta e adicione a água aos poucos. Bata por aprox. 4 minutos e reserve.

3. Em outro recipiente, misture todos os ingredientes do quindim manualmente até obter uma 
massa homogênea.

4. Despeje o quindim em 5 formas para pudim (Ø 14 x 8 cm) untadas com Desmoldante Total 
ou Unta Forma Bonasse. Com uma manga de confeitar, aplique por cima a massa do bolo.

5. Asse a 170 °C em forno de lastro ou 140 °C em forno turbo por 25 a 30 minutos em banho 
maria.

Conservação: manter sob refrigeração.

Ingredientes da Massa Ingredientes do Quindim
• 500 g de Mistura para Bolo Nega Maluca Bonasse
• 175 g de ovos (± 7 unidades)
• 125 g de óleo
• 150 ml de água

• 450 g de gemas
• 500 g de açúcar
• 200 ml de água
• 200 g de coco seco
• 200 g de leite de coco

Rendimento da receita:
5 bolos quindins de ± 480 g

Bolo Quindim 
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Ingredientes da Massa Ingredientes da Cobertura
• 500 g de Mistura para Bolo Cremoso Caçarola Bonasse
• 600 g de coco em flocos
• 30 g de queijo parmesão ralado
• 700 g de ovos
• 400 ml de leite (Sugerimos substituir o leite por 40 g de 

Bonalat Bonasse + 360 ml de água)

Glazing® Neutro Bonasse

Modo de preparo
1. Misture todos os ingredientes da massa manualmente.

2. Coloque forminhas de papel número zero dentro das formas para cupcake e despeje a massa 
nas forminhas.

3. Asse a 180 °C em forno de lastro ou 160 °C em forno turbo por ± 20 minutos.

4. Espere esfriar e finalize com Glazing® Neutro Bonasse.

Rendimento da receita:
27 queijadinhas de ± 80 g

Queijadinha Junina
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Ingredientes da Massa Ingredientes do Recheio e Decoração
• 500 g de Mistura para Broa de Milho 

Bonasse
• 100 g de ovos (aprox. 2 unidades)
• 150 g de Mistura para Bolo Cremoso Pé de 

Moleque

• 50 g de amendoim sem casca
• 50 g de paçoca
• 100 g de amendoim triturado
• 100 g de Farofa Doce Bonasse (decoração)

Modo de preparo
1. Coloque a Mistura para Broa de Milho Bonasse, os ovos e a Mistura para Bolo Cremoso Pé de 

Moleque na batedeira e misture com o batedor tipo raquete por ± 3 minutos na velocidade 
baixa.

2. Em seguida, acrescente os ingredientes do recheio, exceto a farofa doce, e misture manual-
mente.

3. Divida em pedaços de 40 g ou no tamanho desejado.

4. Boleie, passe na farofa doce e coloque na assadeira.

5. Asse a 180 °C em forno lastro ou 150 °C em forno turbo por ± 15 minutos.

Rendimento da receita:
25 broas de ± 40 g

Broa de São João
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Ingredientes da Torta
• 350 g de Pão de Milho Bonasse
• 550 g de açúcar refinado
• 40 g de queijo parmesão ralado
• 350 g de ovos

• 250 g de gemas de ovos
• 100 ml de leite de coco
• 1 L de leite morno

Torta Suíça da Roça

Modo de preparo
1. Misture todos os ingredientes da torta manualmente.

2. Despeje em formas de pudim (Ø 14 x 8 cm) untadas com Desmoldante Total ou Unta Forma 
Bonasse. 

3. Asse a 170 °C em forno de lastro ou 150 °C em forno turbo por ± 25 minutos em banho maria.

4. Espere esfriar e finalize com a canela.

Conservação: manter sob refrigeração.

Rendimento da receita:
5 tortas de ± 520 g
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Chipa Quiche Recheada 
com Carne Seca 

Modo de preparo
1. Comece com o preparo do recheio. Cozinhe a carne seca dessalgada em panela de pressão 

por ± 30 minutos. Desfie a carne e refogue na cebola com o alho poró e as azeitonas. Após 
esfriar, acrescente os queijos muçarela e parmesão, misture e reserve.

2. Coloque na batedeira o queijo e a Mistura para Chipa Bonasse e misture por 1 minuto.

3. Adicione o leite e os ovos e misture com o batedor tipo raquete por ± 3 minutos.

4. Corte a massa em peças de 40 g. Aplique o Unta Forma Bonasse nas forminhas de miniqui-
che e, com as peças, forre os fundos e as laterais. Coloque o recheio e, por cima, o creme de 
leite, os ovos e a salsinha previamente misturados e, por último, cubra com uma camada de 
requeijão.

5. Asse a 180 °C em forno de lastro ou 160 °C em forno turbo por ± 25 minutos.

Rendimento da receita:
50 Chipas de ± 120 g

Ingredientes da Massa Ingredientes do Recheio Ingredientes da Cobertura
• 1 kg de Mistura para Chipa Bonasse
• 300 ml de leite (Sugerimos substituir 

o leite por 30 g de Bonalat Bonasse + 
270 ml de água)

• 500 g de queijo muçarela ou meia 
cura ralado

• 200 g de ovos (± 4 unidades)

• 925 g de carne seca
• 200 g de queijo muçarela 

ralado
• 300 g de queijo parmesão 

ralado
• 330 g de cebola
• 165 g de alho poró
• 80 g de azeitona picada

• 1,15 kg de creme de leite
• 550 g de ovos (11 ovos)
• 1 kg de requeijão
• Salsinha





Fica a 
Dica

Monte taças com 
camadas de Creme 

Curau Bonasse e 
paçoca triturada.  

Sucesso garantido!

Embalagem sugerida:
4991 - COPO MOUSSE 

*PIC*151/1 C/TPA 
150 ML - 10 UNID



@bonasse.oficial

A Bonasse produz uma linha 
completa de produtos para 
confeitaria e panificação.

Saiba mais em nossos canais.

Bonasse Oficial

www.bonasse.com.br


