
Natal
Especial

de



Preparamos receitas incríveis de

Natal especialmente para você!



Ingredientes da Esponja Ingredientes do Reforço Ingredientes da Cobertura
• 600 g de farinha de trigo 

especial 
• 75 g de fermento fresco ou 

25 g de fermento seco
• ± 450 ml de água

• 900 g de Mistura para Pão de Churros 
Bonasse 

• 600 g de Mistura para Panetone em Pó 
Bonasse 

• ± 600 ml de água gelada com gelo 
• 35 g de canela em pó 
• 600 g de gotas de chocolate geladas

• 1 kg de Ganache White Bonasse 
• 20 g de canela em pó (para o Ganache)
• 10 g de canela em pó (para misturar c/ o 

açúcar)
• 200 g de açúcar refi nado
• Canela em pau
• Recheio de Doce de Leite Bonasse (pitanga)

Rendimento da receita:
8 panetones de ± 620 g

Panetone Churros

MODO DE PREPARO

1. Coloque na masseira os ingredientes da esponja e misture até obter uma massa 
homogênea.

2. Deixe descansar, coberta com plás  co, por ± 30 minutos.

3. Em seguida, acrescente à esponja as Misturas para Pão de Churros e Panetone 
em Pó Bonasse e uma parte da água. Bata em velocidade lenta para uniformizar 
a massa e, aos poucos, adicione o restante da água.

4. Aumente para a velocidade alta e bata até obter ponto de véu e, em seguida, 
adicione as gotas de chocolate geladas e a canela em pó e misture por 1 minuto 
em velocidade lenta.

5. Corte em peças de 480 g, boleie e deixe descansar, cobertas com plás  co, por 
± 25 minutos.

6. Boleie novamente e acomode-as em formas de papel para panetone.

7. Deixe fermentar até que a  nja 75% da forma. Corte levemente o topo do paneto-
ne em cruz e coloque um cubinho de manteiga no centro.

8. Asse em forno pré-aquecido de lastro a 180 °C por ± 50 minutos ou forno turbo a 
155 °C por ± 40 minutos.

9. Misture o Ganache White Bonasse, previamente aquecido, com a canela em pó e 
reserve.

10. Mergulhe o topo do panetone no ganache e polvilhe açúcar com canela por cima. 

11. Com o auxílio de uma manga de confeitar e um bico pitanga aplique o doce de leite 
no topo e decore com um pedaço de canela em pau.



Ingredientes da Esponja Ingredientes do Reforço Ingredientes da Cobertura
• 600 g de farinha de trigo especial 
• 90 g de fermento fresco ou 30 g 

de fermento seco
• ± 500 ml de água

• 1,3 kg de Mistura para Pão 3 Leites Bonasse 
• 200 g de Mistura para Panetone em Pó 

Bonasse 
• ± 600 ml de água gelada com gelo 
• 600 g de gotas de chocolate branco geladas

• 1 kg de Ganache White Bonasse 
• 200 g Leite em Pó

Rendimento da receita:
8 panetones de ± 620 g

Panetone 3 Leites

MODO DE PREPARO

1. Coloque na masseira os ingredientes da esponja e misture até obter uma massa 
homogênea.

2. Deixe descansar, coberta com plás  co, por ± 30 minutos.

3. Em seguida, acrescente à esponja as Misturas para Pão 3 Leites Bonasse e Paneto-
ne em Pó Bonasse e uma parte da água. Bata em velocidade lenta para uniformizar 
a massa e, aos poucos, adicione o restante da água.

4. Aumente para a velocidade alta e bata até obter ponto de véu e, em seguida, adi-
cione as gotas de chocolate branco geladas e misture por 1 minuto em velocidade 
lenta.

5. Corte em peças de 480 g, boleie e deixe descansar, cobertas com plás  co, por 
± 25 minutos.

6. Boleie novamente e acomode-as em formas de papel para panetone.

7. Deixe fermentar até que a  nja 75% da forma. Corte levemente o topo do panetone 
em cruz e coloque um cubinho de manteiga no centro.

8. Asse em forno pré-aquecido de lastro a 180 °C por ± 50 minutos ou forno turbo a 
155 °C por ± 40 minutos.

9. Mergulhe o topo do panetone no Ganache White Bonasse previamente aquecido, 
antes de endurecer.

10. Peneire o leite em pó sobre o ganache e fi nalize com pitangas de Ganache White 
Bonasse por cima.



Ingredientes da Esponja Ingredientes do Reforço
• 300 g de farinha de trigo especial 
• 90 g de fermento fresco ou 30 g de fermento seco
• ± 250 ml de água

• 1 kg de Mistura para Brioche Bonasse 
• 1 kg de Mistura para Pão de Cebola Extra Sabor Bonasse 
• 200 g de margarina
• 200 g de ovos
• 200 g de gemas
• ± 580 ml de água gelada com gelo

Ingredientes de Recheio Ingredientes da 
Cobertura

Ingredientes 
da Decoração

• 400 g de calabresa em cubos 
• 400 g de bacon em cubos
• 80 g de azeitonas verdes fa  adas
• 80 g de azeitonas pretas fa  adas 
• 450 g de provolone em cubos

• 5 g de orégano
• 120 g de cheiro verde picado
• 120 g de alho poró
• 350 g de parmesão ralado 

grosso

• Gemas de ovos
• 800 g de parmesão
• 120 g cheiro verde

• 120 g de tomate de cereja
• 240 g de requeijão
• 60 g de azeitonas pretas

Rendimento da receita:
12 panebrioches de ± 550 g

Panebrioche de Cebola

MODO DE PREPARO

1. Coloque na masseira os ingredientes da esponja e misture até obter uma massa 
homogênea.

2. Deixe descansar, coberta com plás  co, por ± 30 minutos.
3. Em seguida, acrescente à esponja as Misturas para Brioche e Pão de Cebola Extra 

Sabor Bonasse, as gemas, os ovos, a margarina e parte da água. Bata em velocidade 
lenta para uniformizar a massa e, aos poucos, adicione o restante da água.

4. Aumente para a velocidade alta e bata até obter ponto de véu. Adicione os ingre-
dientes do recheio, previamente misturados e bata em velocidade lenta até obter 
uma massa homogênea.

5. Corte em peças de 485 g, boleie e deixe descansar, cobertas com plás  co, por 
± 25 minutos.

6. Boleie novamente e acomode-as em formas de papel para panetone.
7. Deixe fermentar até que a  nja 75% da forma. Pincele os pães com gemas e polvilhe 

por cima parmesão misturado com cheiro verde.
8. Asse em forno pré-aquecido de lastro a 180 °C por ± 50 minutos ou forno turbo a 

160 °C por ± 40 minutos.
9. Após esfriar coloque os elementos da decoração.



Ingredientes
da Esponja

Ingredientes
do Reforço Ingredientes do Recheio Ingredientes da Cobertura

• 600 g de farinha de trigo 
especial 

• 120 g de fermento fresco 
ou 40 g de fermento seco

• ± 400 ml de água

• 2 kg de Mistura para 
Panetone Cappuccino em 
Pó Bonasse 

• ± 600 ml de água gelada 
com gelo

• 800 g de gotas de 
chocolate geladas

• 1,5 kg de Ganache White 
Bonasse

• 25 g de leite em pó
• 13 g de café solúvel
• 50 ml de água morna
• 275 ml de creme de leite UHT

• 1 kg de Ganache Black 
Bonasse

• 50 g de café solúvel em pó
• Grãos de café
• Arabescos de chocolate

Rendimento da receita:
10 panetones de ± 700 g

Panetone Frapuccino

MODO DE PREPARO

1. Coloque na masseira os ingredientes da esponja e misture até obter uma massa 
homogênea.

2. Deixe descansar, coberta com plás  co, por ± 20 minutos.

3. Em seguida, adicione à esponja a Mistura para Panetone Cappuccino em Pó 
Bonasse e uma parte da água. Bata em velocidade lenta para uniformizar a massa 
e, aos poucos, adicione o restante da água.

4. Aumente para a velocidade alta e bata até obter ponto de véu e, em seguida, adi-
cione as gotas de chocolate geladas e misture por 1 minuto em velocidade lenta.

5. Corte em peças de 430 g para panetones, boleie e deixe descansar, cobertas com 
plás  co, por ± 20 minutos. Boleie novamente e coloque as peças em formas de 
papel para panetone.

6. Boleie novamente e coloque as peças em formas de papel para panetone.

7. Deixe fermentar por ± 180 minutos ou até o ponto desejado.

8. Asse em forno pré-aquecido de lastro a 190 °C por ± 45 minutos ou forno turbo a 
160 °C por ± 40 minutos.

9. Depois de esfriar, faça três furos no topo do panetone e com uma manga de con-
feitar aplique o recheio previamente misturado.

10. Aqueça o Ganache Black Bonasse e reserve.

11. Vire o panetone e banhe o topo com o Ganache Black Bonasse, espere endurecer, 
polvilhe café solúvel em pó por cima e decore com grãos de café e arabesco.



Panetone Confeitado com Torrone
Ingredientes da Esponja Ingredientes do Reforço Ingredientes do Recheio Ingredientes da Cobertura

• 200 g de farinha de trigo 
especial

• 30 a 40 g de fermento 
fresco ou 10 a 13 g de 
fermento seco

• ± 140 ml de água

• 500 g de Mistura 
para Panetone em Pó 
Bonasse

• ± 175 ml de água gelada

• 400 g de Recheio de 
Chocolate com Avelã Bonasse  

• 100 g de gotas de chocolate
• 100 g de chan  lly de 

chocolate ba  do

• 500 g de chan  lly branco 
ba  do 

• 200 g de Torrone Black 
Bonasse

• Frutas vermelhas
• Bombons de avelã
• Arabescos de chocolate

MODO DE PREPARO

1. Coloque na masseira os ingredientes da esponja e misture até obter uma massa 
homogênea.

2. Deixe descansar, cobertas com plás  co, por ± 40 minutos. Em seguida, acrescen-
te à esponja a Mistura para Panetone em Pó Bonasse e uma parte da água. Bata 
em velocidade lenta para uniformizar a massa e, aos poucos, adicione o restante 
da água. 

3. Aumente para a velocidade alta e bata até obter ponto de véu.
4. Corte em peças de 480 g, boleie e deixe descansar, cobertas com plás  co, por 

± 30 minutos. Boleie novamente e coloque as peças em formas de papel para 
panetone. Deixe fermentar até que a  nja 75% da forma.

5. Asse em forno pré-aquecido de lastro a 190 °C por ± 45 minutos ou forno turbo a 
160 °C por 35 a 40 minutos.

6. Em um recipiente, misture o Recheio de Chocolate com Avelã Bonasse, gotas de 
chocolate, o chan  lly ba  do e reserve.

7. Após esfriar, corte o panetone em 3 partes iguais e aplique o recheio entre as 
camadas, fi nalizando com o topo do panetone.

8. Coloque o panetone sobre uma bailarina e cubra com chan  lly ba  do. Aplique o 
Torrone Black Bonasse, previamente aquecido, e decore com as frutas vermelhas, 
bombom de avelã e arabesco.

Como opção, você pode subs  tuir os 
ingredientes do recheio por: Recheio de 
Doce de Leite Bonasse, nozes picadas e 
chan  lly ba  do e cobrir com o Torrone White 
Bonasse.

Rendimento da receita:
2 panetones de ± 1,37 kg



Dadinhos
de Natal

MODO DE PREPARO

1. Misture todos os ingredientes da massa manualmente ou na batedeira com o batedor  po raquete em velocidade 
lenta por ± 3 minutos até obter uma massa homogênea com textura bem lisa.

2. Despeje a massa em uma forma 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 forno turbo por 25 a 40 minutos.

4. Corte em pequenos quadrados de 10 g e leve para tostar a 180 °C/200 °C em forno de lastro ou 150 °C/160 °C em 
forno turbo por ± 15 minutos.

5. Espere esfriar, banhe no chocolate, previamente derre  do, e passe os dadinhos nas opções de cobertura.

Ingredientes da Massa Ingredientes da Cobertura
• 1 kg de Cake Bonasse do sabor desejado
• 450 g de ovos (aprox. 9 unidades)
• 225 ml de água
• 200 g de óleo vegetal

• 1 kg de chocolate branco ou ao leite fracionado
• 300 g de coco
• 300 g de xerém
• 300 g nozes picadas
• 200 g de amêndoas torradas e picadas

Rendimento da receita:
187 dadinhos de ± 21 g

Foccaccia

Ingredientes da Massa Ingredientes da Recheio
• 1,5 kg de Mistura para Ciaba  a Bonasse
• 27 g de fermento fresco ou 9 g de fermento seco
• ± 1,25 L de água gelada com gelo
• 20 ml de azeite

• 500 g azeitonas pretas chilenas
• 500 g de tomates cereja
• 300 ml de azeite
• 30 g de sal grosso
• 30 g de alecrim fresco

Rendimento da receita:
3 foccaccias de ± 1,375 kg

MODO DE PREPARO

1. Coloque na masseira a Mistura para Ciaba  a Bonasse, o fermento seco e o azeite e misture por 1 minuto em veloci-
dade lenta. Acrescente parte da água e bata até obter uma massa homogênea.

2. Adicione o restante da água aos poucos até a  ngir o ponto de véu.

3. Faça dobras na massa com 2 intervalos de 20 minutos, mantendo a massa sob refrigeração durante os descansos. 

4. Em uma assadeira untada com azeite espalhe a massa por toda a forma e deixe descansar por 15 minutos. 

5. Espalhe azeite por cima e, com as pontas dos dedos, faça cavidade na massa e deixe fermentar por 30 minutos. 

6. Coloque as azeitonas e os tomates cereja sobre a massa e fi nalize com alecrim e sal grosso.

7. Asse a 220 °C/240 °C em forno de lastro ou 180 °C/200 °C em forno turbo por ± 30 minutos com vapor no início.



Rendimento da receita:
3 bolos de ± 560 g

Bolo Rei

Ingredientes da Esponja Ingredientes do Reforço Ingredientes da Cobertura
• 200 g de farinha de trigo 

especial
• 30 a 40 g de fermento 

fresco ou 10 a 13 g de 
fermento seco

• ± 140 ml de água

• 500 g de Mistura para 
Panetone em Pó Bonasse

• ± 175 ml de água gelada

• 100 g de uvas passas
• 200 g de frutas cristalizadas
• 3 damascos picados (30 g)
• 100 g de cerejas picadas
• 100 g de nozes

• 150 g fondant
• Cerejas
• Damascos

MODO DE PREPARO

1. Coloque na masseira os ingredientes da esponja e misture até obter uma massa homogênea.
2. Deixe descansar, coberta com plás  co, por ± 30 minutos.
3. Em seguida, acrescente a Mistura para Panetone em Pó Bonasse à esponja e uma parte da água. Bata até obter uma 

massa homogênea e, aos poucos, adicione o restante da água. 
4. Aumente para a velocidade alta e bata até obter ponto de véu. Baixe para velocidade lenta e acrescente as frutas e 

nozes e misture por cerca de 1 minuto.
5. Corte em peças de 525 g, boleie levemente e deixe descansar por ± 25 minutos cobertas com plás  co. Boleie nova-

mente e deixe descansar por 5 minutos.
6. Faça um furo no meio da massa e modele como uma rosca grande. Acomode em formas para bolo previamente unta-

da com Desmoldante Total ou Unta Forma Bonasse e deixe descansar até dobrar de volume.
7. Asse em forno pré-aquecido de lastro a 180 °C por ± 50 minutos ou forno turbo a 155 °C por ± 40 minutos.
8. Depois de esfriar, mergulhe o topo dos bolos no fondant derre  do, espere endurecer e decore com as frutas.

Fatias
 Redccino

Ingredientes da Esponja Ingredientes do Reforço Ingredientes da Massa Red Ingredientes da Cobertura
• 225 g de farinha de 

trigo especial
• 180 g de fermento 

fresco ou 60 g de 
fermento seco

• 135 ml de água

• 765 g de Mistura para Panetone 
Cappuccino em Pó Bonasse 

• ± 135 ml de água gelada
• 250 g de gotas de chocolate 

geladas

• 1 kg de Mistura para Cake 
Red Velvet Bonasse 

• 450 g de ovos (± 9 unid.)
• 225 ml de água
• 200 g de óleo vegetal

• 500 g de Ganache White 
Bonasse 

• 500 g de Ganache Black 
Bonasse

• Frutas vermelhas 
• Arabescos de chocolate

Rendimento da receita:
11 fa  as de ± 375 g

MODO DE PREPARO

1. Coloque na masseira os ingredientes da esponja e misture até obter uma massa homogênea.
2. Deixe descansar, coberta com plás  co, por ± 40 minutos. Em seguida, adicione à esponja a Mistura para Panetone 

Cappuccino em Pó Bonasse a e uma parte da água. Bata até obter uma massa homogênea e, aos poucos, adicione o 
restante da água. 

3. Aumente para a velocidade alta e bata até obter ponto de véu, em seguida, adicione as gotas de chocolate geladas e 
misture por 1 minuto em velocidade lenta.

4. Corte em peças de 140 g, acomode-as em uma forma quadrada, previamente untada com o Desmoldante Total ou Unta 
Forma Bonasse, deixe fermentar até dobrar de volume e reserve.

5. Em um recipiente, misture manualmente com um fouet os ingredientes da massa Red e, com uma manga de confeitar, 
aplique sobre a massa do panetone.

6. Asse em forno pré-aquecido de lastro a 180 °C por ± 45 minutos ou forno turbo a 150 °C por ± 30 minutos.
7. Aqueça os Ganaches White e Black Bonasse e reserve.
8. Depois de esfriar o panetone, aplique Ganache White Bonasse por cima e, com um cartucho de papel manteiga, faça 

riscos com Ganache Black Bonasse. Corte a placa em  ras e decore com arabescos de chocolate e frutas vermelhas.



Rendimento da receita:
12 panetones de ± 840 g

Panetone 
Gourmet

 Duo

Ingredientes da Esponja Ingredientes do Reforço Ingredientes da Cobertura
• 800 g de farinha de trigo especial 
• 120 a 160 g de fermento fresco 

ou 40 a 54 g de fermento seco
• ± 560 ml de água

• 2 kg de Mistura para 
Panetone em Pó Bonasse 

• ± 700 ml de água gelada

• 800 g de frutas 
cristalizadas 

• 400 g de uvas 
passas

• 1,44 kg de Recheio de 
Chocolate Trufado Bonasse 

• 400 g de Ganache Black Bonasse
• 3 kg de Torrone White Bonasse

MODO DE PREPARO

1. Coloque na masseira os ingredientes da esponja e misture até obter uma massa homogênea.
2. Deixe descansar, coberta com plás  co, por ± 40 minutos.
3. Em seguida, acrescente a Mistura para Panetone em Pó Bonasse à esponja e uma parte da água. Bata até obter uma 

massa homogênea e, aos poucos, adicione o restante da água. Aumente para a velocidade alta e bata até obter ponto 
de véu. Baixe para velocidade lenta, acrescente as frutas e uvas e misture por cerca de 1 minuto.

4. Corte em peças de 450 g, boleie e deixe descansar, cobertas com plás  co, por ± 30 minutos. 
5. Abra cada massa e modele em forma de fi lão. Acomode em formas para brioche, previamente untada com 

Desmoldante Total ou Unta Forma Bonasse. Deixe descansar até dobrar de volume.
6. Asse em forno pré-aquecido de lastro a 190 °C por ± 60 minutos ou forno turbo a 160 °C por ± 40 minutos.
7. Depois de esfriar, aplique com uma manga de confeitar e bico pitanga, por cima do panetone, o Recheio de Chocolate 

Trufado Bonasse e deixe na geladeira para resfriar. Em um recipiente, aqueça o Ganache Black Bonasse e aplique na par-
te de cima do panetone. Em outro recipiente, aqueça o Torrone White Bonasse e banhe a metade inferior do panetone.

Como opção, você pode subs  tuir os ingredientes da cobertura 
por: Recheio de Leite Condensado Bonasse, Ganache White e 
Torrone Black Bonasse.

Rendimento da receita:
44 bolinhas de ± 50 g

Bolinha
Cappuccino

Ingredientes da Esponja Ingredientes do Reforço Ingredientes da Cobertura
• 225 g de farinha de trigo especial 
• 60 g de fermento fresco ou 20 g 

de fermento seco
• ± 135 ml de água

• 765 g de Mistura para 
Panetone Cappuccino 
Bonasse 

• ± 135 ml de água gelada
• 300 g de gotas de 

chocolate geladas

• 880 g de Ganache White 
ou Black Bonasse  

• Confeitos coloridos
• Nozes

MODO DE PREPARO

1. Coloque na masseira os ingredientes da esponja e misture até obter uma massa homogênea.
2. Deixe descansar, coberta com plás  co, por ± 20 minutos.
3. Em seguida, acrescente a Mistura para Panetone Cappuccino Bonasse à esponja e uma parte da água. Bata até obter 

uma massa homogênea e, aos poucos, adicione o restante da água. 
4. Aumente para a velocidade alta e bata até obter ponto de véu. Baixe para a velocidade lenta, acrescente as gotas de 

chocolate geladas e misture por cerca de 1 minuto.
5. Corte em peças de 35 g e modele em bolinhas. 
6. Acomode-as em uma assadeira, previamente untada com Desmoldante Total ou Unta Forma Bonasse, deixando es-

paço entre elas. Deixe descansar até dobrar de volume.
7. Asse em forno pré-aquecido de lastro a 180 °C ou forno turbo a 155 °C por ± 20 minutos.
8. Depois de esfriar, cubra as bolinhas com Ganache Black ou White Bonasse, previamente aquecido, e por cima, com 

um cartucho de papel manteiga, faça riscos com os ganaches e decore com confeitos ou nozes.



Rendimento da receita:
12 roscas de ± 280 g

Rosca
Natalina

Ingredientes da Esponja Ingredientes do Reforço Ingredientes do Recheio Ingredientes da Cobertura
• 400 g de farinha de trigo 

especial 
• 60 g de fermento fresco 

ou 20 g de fermento seco
• ± 250 ml de água

• 1 kg de Mistura para 
Panetone em Pó 
Bonasse 

• ± 300 ml de água gelada

• 600 g de Creme de Confeiteiro 
Pronto Bonasse

• 300 g de nozes tostadas e picadas
• 300 g de uvas passas
• 300 g de amêndoas tostadas

• Brilho Neutro Bonasse
• Açúcar Gelado Bonasse

MODO DE PREPARO

1. Coloque na masseira os ingredientes da esponja e misture até obter uma massa homogênea.
2. Deixe descansar, coberta com plás  co, por ± 40 minutos.
3. Em seguida, acrescente a Mistura para Panetone em Pó Bonasse à esponja e uma parte da água. Bata até obter uma 

massa homogênea e, aos poucos, adicione o restante da água. 
4. Aumente para a velocidade alta e bata até obter ponto de véu.
5. Corte em peças de 1 kg e deixe fermentar, cobertas com plás  co, por ± 20 minutos. 
6. Abra a massa em formato retangular e espessura fi na. Aplique o Creme de Confeiteiro Pronto Bonasse e, por cima, 

as uvas passas, nozes e amêndoas. Enrole como um rocambole, corte em fa  as de ± 13 cm e acomode as fa  as em 
aros de 15 cm, previamente untada com Desmoldante Total ou Unta Forma Bonasse, sobrepondo uma sobre a outra. 

7. Asse em forno pré-aquecido de lastro a 180 °C por ± 35 minutos ou turbo a 160 °C por ± 30 minutos.
8. Depois de esfriar, pincele uma metade com o Brilho Neutro Bonasse e em outra metade, polvilhe Açúcar Gelado Bonasse.

Rendimento da receita:
6 rocamboles de ± 665 g

Bûche
Red

Ingredientes da Massa Ingredientes do Recheio Ingredientes da Cobertura
• 1 kg de Mistura para Cake Red 

Velvet Bonasse
• 500 g de leite
• 500 g de ovos
• 200 g de óleo

• 250 g de Creme de Confeiteiro Pronto Bonasse 
• 300 g de chan  lly ba  do
• 2 un. de limão tai   (suco)
• 20 un. de morangos (tamanho médio)
• 250 g de cream cheese

• 720 g de Ganache Black Bonasse
• 6 un. de morangos
• 6 un. de mir  los
• 6 un. de framboesa
• 6 un. de amoras
• Arabescos de chocolate

MODO DE PREPARO

1. Em um recipiente, misture os ingredientes da massa manualmente com o auxílio de um fouet.
2. Divida a massa em duas partes de 1,1 kg, coloque em duas assadeiras, previamente untadas com Desmoldante Total 

ou Unta Forma Bonasse, forre o fundo com papel manteiga e, em seguida, aplique uma camada do desmoldante ou 
unta forma sobre o papel manteiga.

3. Asse em forno pré-aquecido de lastro ou forno turbo a 200 °C por ± 7 minutos.
4. Em um recipiente, misture o Creme de Confeiteiro Pronto Bonasse, o cream cheese, o chan  lly ba  do e o suco de 

limão e reserve.
5. Depois de esfriar, aplique uma camada fi na do recheio e, no lado menor, enfi leire os morangos deitados. 
6. Enrole as placas, começando pelo lado dos morangos e deixe na geladeira por 30 minutos.
7. Cubra com Ganache Black Bonasse, previamente aquecido e, em ponto cremoso, risque com uma espátula a super  cie.
8. Decore com as frutas vermelhas e arabescos de chocolate.



Ingredientes da Massa Ingredientes da Cobertura Ingredientes da Decoração
• 250 g de Mistura para Cake Panetone Bonasse
• 110 g de ovos 
• 55 ml de água
• 50 g de óleo vegetal
• 50 g de gotas de chocolate ao leite

• 140 g de Ganache Black Bonasse
• 30 g de Ganache White Bonasse

• Ganache Black Bonasse
• 100 g de arabescos de 

chocolate
• 2 cerejas frescas
• 2 mir  los

Rendimento da receita:
2 cakes de ± 400 g

MODO DE PREPARO

1. Misture todos os ingredientes da massa manualmente ou na batedeira com o batedor  po raquete, exceto as gotas 
de chocolate, em velocidade lenta por ± 3 minutos até obter uma massa homogênea com textura bem lisa. Acrescen-
te as gotas na massa e misture por mais 1 minuto.

2. Despeje a massa em formas untadas com o Desmoldante Total ou Unta Forma Bonasse.
3. Asse a 180 °C/200 °C em forno de lastro ou 150 °C/160 °C em forno turbo por 25 a 40 minutos.
4. Aqueça os Ganaches White e Black Bonasse.
5. Aplique sobre o cake o Ganache Black Bonasse e, com um cartucho de papel manteiga, faça riscos com o Ganache 

White.
6. Decore com arabescos de chocolate e as frutas vermelhas.

Cake
Chocotone

Fatia
Siciliana
Natalina

MODO DE PREPARO

1. Misture todos os ingredientes da massa manualmente ou na batedeira com o batedor  po raquete em velocidade 
lenta por ± 3 minutos até obter uma massa homogênea com textura bem lisa.

2. Despeje a massa em uma forma 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 forno turbo por 25 a 40 minutos.

4. Misture manualmente o leite condensado com o suco de limão até obter uma massa homogênea, acrescente o chan-
 lly ba  do e misture até incorporar ao recheio e reserve.

5. Espere esfriar, espalhe o recheio por cima, e corte em 3 placas de 300 g.

6. Misture o Creme Merengue Bonasse com a água até a  ngir uma consistência fi rme e reserve.

7. Sobreponha uma placa sobre a outra, com o recheio para cima, aplique com um bico pitanga o creme de merengue 
e, com um maçarico, queime levemente as pontas.

8. Para fi nalizar, decore com os arabescos de chocolate.

Ingredientes da Massa Ingredientes do Recheio Ingredientes da Cobertura e Decoração
• 500 g de Cake de Limão Siciliano 

Bonasse
• 225 g de ovos (aprox. 5 unidades)
• 112 ml de água
• 100 g de óleo vegetal

• 700 g de leite condensado
• 5 limões (± 50 ml suco) 
• 100 g de chan  lly ba  do

• 500 g de Creme Merengue Bonasse
• 200 ml de água para o merengue
• 100 g de arabescos de chocolate

Rendimento da receita:
3 fa  as de ± 820 g



Rocambole
de Natal

Ingredientes
da Esponja

Ingredientes
do Reforço Ingredientes do Recheio Ingredientes da Cobertura

• 200 g de farinha de trigo 
especial 

• 30 g de fermento fresco 
ou 10 g de fermento seco

• ± 190 ml de água

• 500 g de Mistura para 
Panetone Cappuccino em Pó 
Bonasse 

• ± 230 ml de água gelada

300 g de Recheio Trufado 
Bonasse

• 200 g de Torrone Black 
ou White Bonasse

• Ganache Black Bonasse
• Arabescos de chocolate
• Bombons

MODO DE PREPARO

1. Coloque na masseira os ingredientes da esponja e misture até obter uma massa homogênea.
2. Deixe descansar, coberta com plás  co, por ± 20 minutos. Em seguida, adicione à esponja a Mistura para Panetone 

Cappuccino em Pó Bonasse e uma parte da água. Bata em velocidade lenta para uniformizar a massa e, aos poucos, 
adicione o restante da água.

3. Aumente para a velocidade alta e bata até obter ponto de véu.
4. Coloque a massa em uma assadeira untada com o Desmoldante Total ou Unta Forma Bonasse e deixe descansar, 

coberta com plás  co, por ± 20 minutos. Abra a massa na assadeira e deixe fermentar por ± 30 minutos.
5. Asse em forno pré-aquecido de lastro a 190 °C ou forno turbo a 150 °C por ± 20 minutos.
6. Aqueça o Ganache Black Bonasse e o Torrone Black ou White Bonasse separadamente e reserve.
7. Depois de esfriar a massa, espalhe o recheio por cima, enrole e banhe com o Torrone Black ou White Bonasse.
8. Aplique com o bico pitanga o Ganache Black e coloque os arabescos de chocolate e bombons.

Rendimento da receita:
6 rocamboles de ± 274 g

Rosca
Rainha

Ingredientes da Massa Ingredientes do Recheio e Finalização
• 2 kg de Mistura para Pão 3 Leites Bonasse
• 102 g de fermento fresco ou 34 g de fermento seco
• ± 800 ml de água gelada

• 480 g de coco em fl ocos
• 480 g de doce de leite
• 240 g de parmesão ralado
• Açúcar Gelado Bonasse

MODO DE PREPARO

1. Coloque na masseira a Mistura para Pão 3 Leites Bonasse e o fermento e misture em velocidade lenta, adicionando 
a água gelada aos poucos, até obter uma massa homogênea.

2. Altere para a velocidade alta e misture até a massa fi car lisa em ponto de véu.
3. Divida a massa em peças de 175 g, boleie e deixe descansar por ± 15 minutos.
4. Es  que as peças, coloque uma camada de doce de leite, em seguida, uma camada de coco em fl ocos e, por úl  mo, 

espalhe o parmesão ralado por cima.
5. Enrole a peça, corte ao meio em  ra e trance as duas peças. 
6. Unte a forma com o Unta Forma Bonasse ou Desmoldante Total Bonasse e acomode a trança.
7. Deixe descansar por ± 45 minutos.
8. Asse em forno turbo a 150 °C ou forno de lastro a 180 °C por ± 30 minutos.
9. Deixe esfriar e polvilhe Açúcar Gelado Bonasse por cima.

Rendimento da receita:
16 roscas de ± 250 g



Rendimento da receita:
50 mini panetones de ± 120 g

Panetone
Kids

Ingredientes da Esponja Ingredientes do Reforço Ingredientes da Cobertura 
• 800 g de farinha de trigo especial 
• 120 a 160 g de fermento fresco ou 

40 a 54 g de fermento seco
• ± 560 ml de água

• 2 kg de Mistura para Panetone em 
Pó Bonasse 

• ± 700 ml de água gelada
• 800 g de gotas de chocolate geladas

• 1 kg de Ganache Black Bonasse 
• 1,5 kg de Ganache White Bonasse
• Corante para chocolate
• Confeitos coloridos e docinhos

MODO DE PREPARO

1. Coloque na masseira os ingredientes da esponja e misture até obter uma massa homogênea.
2. Deixe descansar, coberta com plás  co, por ± 40 minutos.
3. Em seguida, acrescente a Mistura para Panetone em Pó Bonasse à esponja e uma parte da água. Bata até obter uma 

massa homogênea e, aos poucos, adicione o restante da água. 
4. Aumente para a velocidade alta e bata até obter ponto de véu. Baixe para velocidade lenta, acrescente as gotas de 

chocolate geladas e misture por cerca de 1 minuto.
5. Corte em peças de 100 g, boleie e deixe descansar, cobertas com plás  co, por ± 10 minutos. 
6. Boleie novamente e coloque as peças em formas de papel para mini panetone. Deixe fermentar por ± 180 minutos 

ou até dobrar de volume.
7. Asse em forno de lastro a 190 °C ou forno turbo a 150 °C por ± 25 minutos.
8. Aqueça o Ganache White Bonasse, misture o corante e reserve.
9. Cubra os mini panetones com Ganache Black, previamente aquecido, e por cima, com um cartucho de papel mantei-

ga, faça riscos com o ganache colorido e decore com confeitos ou docinhos.

@bonasse.ofi cial

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

Saiba mais em nossos canais.



Que o verdadeiro espírito natalino de união, paz e 
solidariedade esteja presente em todos os corações.

A família Bonasse deseja a todos clientes e parceiros um

Feliz Natal!





@bonasse.oficial




