
Receituário



Tortinhas de 
Frutas Vermelhas

Ingredientes

Massa

Recheio

Decoração

Modo de Preparo

1. Em um recipiente, misture todos os ingredientes da massa ma-
nualmente até obter uma massa firme e uniforme. Deixe des-
cansar na geladeira, coberta com plástico, por ± 1 hora.

2. Aplique uma fina camada de Desmoldante Total Bonasse nas
forminhas para tarteletes (Ø 6,5 x 2,5 cm) e modele a massa em
cada forminha.

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

4. Deixe esfriar, desenforme e aplique o recheio nas tarteletes.

5. Para decoração, aplique o creme merengue pronto sobre as tar-
teletes e finalize com a flor.

Modo de Preparo do Creme Merengue

Bata na batedeira em velocidade alta por 6 minutos ou até a consis-
tência desejada.

Rendimento da receita: 
10 tarteletes de ± 90 g

• 150 g de Mistura para Bolo
Cremoso Frutas Vermelhas
Bonasse

• 100 g de farinha de trigo
• 100 g de margarina para bolos,

massas e cremes

• 200 g de Mistura para Merengue
Bonasse

• 80 ml de água (merengue)
• Flor de pasta americana

350 g de Creme Confeiteiro Pronto 
Bonasse

https://www.youtube.com/watch?v=tIoXW9cEGKo


Macaron 
Gran Pétala

Ingredientes

Massa

Recheio

Decoração

Modo de Preparo

1. Bata a mistura, a água e o corante na batedeira utilizando bate-
dor tipo globo, em velocidade rápida por 2 minutos.

2. Peneire a farinha de amêndoa e o açúcar de confeiteiro e mistu-
re lentamente com o merengue batido.

3. Coloque a massa em uma manga de confeitar e pingue em tape-
te de silicone em uma forma.

4. Deixe descansar por 10 a 15 minutos.

5. Após descanso, bata a assadeira para remoção de bolhas de ar.

6. Asse a 130 °C em forno de lastro por ± 15 minutos ou 100 °C em
forno turbo por ± 30 minutos.

7. Misture o chantilly batido com o Recheio de Frutas Vermelhas
e aplique, com o auxílio de uma manga de confeitar, nos maca-
rons já frios.

8. Para finalizar decore com framboesas e pétalas de rosas.

Rendimento da receita: 
± 5 macarons

• 200 g Mistura para Merengue
Bonasse

• 100 ml de água morna (levar ao
microondas por 20 segundos)

• 70 g de farinha de amêndoa
• 70 g de açúcar de confeiteiro
• 1 g de corante hidrossolúvel ou

em gel

Framboesas e petálas de rosas

• 50 g de Chantilly batido
• 200 g de Recheio Frutas Vermelhas

Bonasse

https://www.youtube.com/watch?v=qmxwYiDMsJw


Coração 
Red Velvet

Ingredientes

Massa

Recheio

Decoração

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 Des-
moldante Total ou Unta Forma Bonasse.

3. Asse a 180°C/200°C em forno de lastro ou 150°C/160°C em for-
no turbo por 20 a 25 minutos.

4. Espere esfriar e corte com aro de coração em 4 partes.

5. Em um recipiente, misture todos os ingredientes do recheio e
reserve.

6. Intercale massa e recheio, com o auxílio de uma manga de con-
feitar. A última camada deve ser com recheio.

7. Para finalizar, aplique os ingredientes da decoração.

Rendimento da receita: 
1 coração de ± 1,68 kg

• 600 g de Mistura para Cake Red
Velvet Bonasse

• 270 g de ovos
• 150 ml de água
• 120 g de óleo vegetal

• Frutas vermelhas
• Macarons

• 200 g de Creme de Confeiteiro
Pronto Bonasse

• 240 g de chantilly batido
• 2 un. de limão taiti (suco)
• 200 g de cream cheese

https://www.youtube.com/watch?v=p3Rq4LNtsmI


Fatia 
Frutas Vermelhas

Ingredientes

Massa

Recheio

Decoração

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/200°C em forno de lastro ou 150°C/160°C em for-
no turbo por 20 a 25 minutos.

4. Misture todos os ingredientes do recheio na batedeira com o
batedor tipo globo por ± 4 minutos na velocidade alta e reserve.

5. Corte a massa em 3 partes de 650 g. Dentro de um aro retan-
gular, intercale massa e recheio. Finalize com uma camada fina
de recheio.

6. Para finalizar, decore com o farelo da massa e frutas vermelhas.

Rendimento da receita: 
8 fatias de ±  356 g

• 1 kg de Mistura para Bolo Cremoso
Frutas Vermelhas Bonasse

• 350 g de ovos
• 600 ml de leite (sugerimos

substituir o leite por 60 g de
Bonalat Bonasse + 540 ml de água)

Frutas vermelhas

• 300 g de Mistura para Creme
Holandês Bonasse

• 300 ml de água gelada
• 300 ml de chantilly

https://www.youtube.com/watch?v=P3uXndRYvvA


Mousse 
Piña Colada

Ingredientes Modo de Preparo

1. Misture todos os ingredientes da massa, exceto a Calda 3 Leites,
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 150 °C em forno turbo por
20 a 25 minutos.

4. Desenforme, corte a massa com aros redondos de 7 x 5 cm
e, com a massa no fundo do aro, molhe com a Calda 3 Leites
Bonasse.

5. Misture a Mistura para Creme Holandês Bonasse, o chantilly, a
água e o leite de coco na batedeira com o batedor tipo globo
por ± 4 minutos na velocidade alta. Acrescente o restante dos
ingredientes e misture manualmente.

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

7. Misture os ingredientes da cobertura até obter um creme ho-
mogêneo.

8. Retire do congelador e aplique a cobertura.
9. Tire do aro e finalize com hortelã.

Rendimento da receita: 
 20 porções de ± 155 g

Massa

Mousse

Cobertura

• 500 g de Mistura para Cake Abacaxi
Bonasse

• 125 ml de água
• 100 ml de óleo vegetal
• 225 g de ovos
• 100 g de coco médio ralado
• 200 g de Calda 3 Leites Bonasse

(para molhar a massa)

• 100 g de Glazing® Neutro Bonasse
• 250 g de Recheio de Abacaxi Bonasse

• 400 g de Mistura para Creme
Holandês Bonasse

• 300 g de Recheio de Abacaxi Bonasse
• 100 g de Recheio de Coco Bonasse
• 400 g de chantilly
• 300 g de água gelada
• 100 ml de leite de coco
• 50 g de coco ralado

https://youtu.be/zDit0eejcgw


Mousse 
Napolitana

Ingredientes 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 150 °C em forno turbo por

20 a 25 minutos.
4. Desenforme e corte a massa com aros redondos de 7 x 5 cm.
5. Misture a Mistura para Creme Holandês Bonasse, o chantilly e a

água na batedeira com o batedor tipo globo por ± 4 minutos na
velocidade alta e reserve.

6. Divida o creme em duas porções iguais e, em uma das porções,
acrescente o Recheio Frutas Vermelhas Bonasse e misture. Em
outra, acrescente o Recheio Leite em Pó Bonasse e misture.

7. Com a massa nos aros, aplique uma camada da mousse de Fru-
tas Vermelhas (± 65 g) por cima e, em seguida, outra camada da
mousse de Leite em Pó (± 65 g). Leve ao congelador e deixe por
± 1 hora.

8. Retire do congelador e cubra com o ganache, previamente
aquecido.

9. Tire do aro finalize com os arabescos de chocolate.

Rendimento da receita: 
 20 porções de ± 135 g

Massa

Mousse

Cobertura

Decoração

• 500 g de Mistura para Brownie Bonasse
• 25 ml de água
• 85 ml de óleo vegetal
• 165 g de ovos (± 3 ovos)

300 g de Ganache White Bonasse

Arabescos de chocolate em formato 
de coração

• 400 g de Mistura para Creme
Holandês Bonasse

• 400 g de chantilly
• 400 g de água gelada
• 200 g de Recheio de Frutas

Vermelhas Bonasse
• 200 g de Recheio de Leite em

Pó Bonasse

https://www.youtube.com/watch?v=PRIw_C1v6pM


Cheesecake 
Frutas Vermelhas

Ingredientes Modo de Preparo

1. Em um recipiente, misture manualmente todos os  ingredientes
da massa e reserve.

2. Coloque em uma batedeira o cream cheese e bata até ficar cre-
moso. Acrescente o Recheio de Leite em Pó Bonasse, as claras,
o leite, o leite condensado, o suco de limão e as raspas de limão
e bata em velocidade lenta até obter um creme homogêneo e
reserve.

3. Aplique o Unta Forma Bonasse ou o Desmoldante Total Bonasse
em duas formas (15 x 23 cm) com papel manteiga e coloque o
creme. 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
± 40 minutos em banho maria.

5. Espere esfriar, desenforme e aplique a cobertura previamente
misturada.

6. Corte em 11 fatias de ± 430 g e finalize com as frutas vermelhas.

Rendimento da receita: 
 11 fatias de ± 450 g

Massa

Creme

Cobertura

Decoração

• 1 kg de Mistura para Cake Neutro
Bonasse

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

• 300 g de Recheio de Frutas
Vermelhas Bonasse

• 50 g de Glazing Morango Bonasse

Frutas vermelhas

• 600 g de Recheio de Leite em Pó
Bonasse

• 200 g de leite condensado
• 1,2 kg de Cream Cheese
• 500 g de claras
• 200 g de leite
• 6 limões espremidos
• 2 limões (raspas)

https://www.youtube.com/watch?v=kVfcy6pr4iw


Mousse 
Frutas Vermelhas

Ingredientes 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 Des-
moldante 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 de coração (7x5 cm) e 
deixe a massa no fundo.

5. Misture o Mistura para Creme Holandês Bonasse, o chantilly, a 
água e o creme de leite na batedeira com o batedor tipo globo 
por ± 4 minutos na velocidade alta. Acrescente o Recheio de 
Frutas Vermelhas Bonasse, misture manualmente e reserve.

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

7. Retire do congelador e aplique a cobertura, previamente mis-
turada.

8. Tire do aro e finalize com as frutas vermelhas.

Rendimento da receita: 
 20 porções de ± 140 g

Massa

Mousse

Cobertura

Decoração

• 500 g de Mistura para Bolo 
Cremoso Frutas Vermelhas Bonasse

• 175 g de ovos
• 30 g de Bonalat Bonasse
• 270 ml de água

• 300 g de Recheio de Frutas 
Vermelhas Bonasse

• 50 g de Glazing Morango Bonasse

Frutas vermelhas

• 400 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 Frutas 

Vermelhas Bonasse

https://www.youtube.com/watch?v=bq8IpxOMBIA


Coração 
Crocante

Ingredientes Modo de Preparo da Base
1. Em um recipiente, misture todos os ingredientes da massa ma-

nualmente até obter uma massa firme e uniforme. Deixe des-
cansar na geladeira, coberta com plástico, por ± 1 hora.

2. Abra a massa com o auxílio de um rolo e corte com aros de co-
ração, deixando com 8 mm de altura. 

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

Modo de Preparo da Mousse
1. Em um recipiente, derreta o chocolate, acrescente o creme de 

leite, o Recheio de Chocolate Trufado Bonasse, o merengue, 
previamente batido, e reserve.

2. Em uma forma de silicone em formato de coração (3,5 Larg. x 
5,5 Alt. cm), coloque a mousse até metade com o auxílio de 
uma manga de confeitar. Adicione no centro 20 g do Recheio 
de Morango Bonasse e finalize com a mousse até completar a 
forma.

3. Leve ao congelador e deixe por ± 3 horas.
4. Desenforme e aplique a cobertura Torrone Black Bonasse.

Montagem
Coloque a mousse em cima da base e finalize com a flor de pasta 
americana.

Rendimento da receita: 
 6 porções de ± 180 g

Base

Mousse

Recheio

Cobertura

Decoração

• 45 g de Cake Chocolate Bonasse
• 30 g de farinha de trigo
• 30 g de manteiga para bolo
• 6 g de cacau 50%

120 g de Recheio de Morango Bonasse

150 g de Torrone Black Bonasse

Flor de pasta americana

• 500 g de chocolate meio amargo
• 70 g de Creme Merengue Bonasse 

(batido com 30 ml de água) 
• 100 g de creme de leite
• 50 g de Recheio de Chocolate Trufado 

Bonasse

https://www.youtube.com/watch?v=xyHxkbUxuY8


Bolo 
Frutas Vermelhas

Ingredientes

Massa

Cobertura

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 formas, do formato desejado, untadas com
Desmoldante Total Bonasse.

3. Asse a 180°C/200°C em forno de lastro ou 150°C/160°C em for-
no turbo por 35 a 40 minutos em banho-maria.

4. Desenforme e aplique a cobertura.

Rendimento da receita: 
5 bolos de ± 390 g

• 1 kg de Mistura para Bolo Cremoso
Frutas Vermelhas Bonasse

• 350 g de ovos
• 600 ml de leite (sugerimos

substituir o leite por
60 g de Bonalat Bonasse + 540 ml
de água)

200 g de Ganache White Bonasse



@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

https://www.youtube.com/channel/UCUg3PUB7mgNchSD2HIm2now
https://www.facebook.com/bonasse.oficial/
https://www.instagram.com/bonasse.oficial/



