
Panificação



MODO DE PREPARO

1. Coloque na masseira a Mistura para Pão da Vovó Bonasse, o fermento, o fubá 
e a margarina. 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 ficar lisa em ponto de véu.

3. Divida a massa em peças de 72 g. Abra as peças e coloque o recheio previa-
mente misturado.

4. Unte a forma com o Unta Forma Bonasse ou Desmoldante Total Bonasse e 
acomode as peças.

5. Deixe descansar por ± 90 minutos.

6. Asse em forno turbo a 150°C ou forno de lastro a 180°C por ± 25 minutos.

Ingredientes da Massa Ingredientes do Recheio

• 2 kg de Mistura para Pão da Vovó Bonasse
• 40 g de fermento seco
• 100 g de fubá
• 60 g de margarina
• 800 a 900 ml de água gelada

• 1 kg de muçarela ralada
• 1 kg de requeijão

Rendimento da receita: 
 41 pães de ± 120 g

Palhoça 
 Mineira



MODO DE PREPARO

1. Coloque na masseira a Mistura para Pão da Vovó Bonasse, o fermento, o fubá, 
a margarina e a erva doce. 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 ficar lisa em ponto de véu.

3. Divida a massa em peças de 50 g e boleie.

4. Unte a forma com o Unta Forma Bonasse ou Desmoldante Total Bonasse e 
acomode as peças.

5. Deixe descansar por ± 90 minutos.

6. Asse em forno turbo a 150°C ou forno de lastro a 180°C por ± 25 minutos.

Ingredientes da Massa

• 2 kg de Mistura para Pão da Vovó Bonasse
• 40 g de fermento seco
• 200 g de fubá

• 80 g de margarina
• 4 g de erva doce
• 800 a 900 ml de água gelada

Rendimento da receita: 
 60 pães de ± 50 g

Caseirinho 
Erva Doce



MODO DE PREPARO

1. Coloque na masseira a Mistura para Pão da Vovó Bonasse e o fermento. Mis-
ture 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 ficar lisa em ponto de 
véu.

3. Divida a massa em peças de 220 g e deixe descansar por ± 20 minutos.
4. Abra a massa, coloque os ingredientes do recheio, previamente misturados 

e modele.
5. Unte a forma com o Unta Forma Bonasse ou Desmoldante Total Bonasse e 

acomode as peças.
6. Pincele com ovo, cubra com a Farofa Doce Bonasse e deixe descansar por 

± 60 minutos 
7. Asse em forno turbo a 150°C ou forno de lastro a 180°C por ± 30 minutos.

Ingredientes da Massa Ingredientes do Recheio Ingredientes da Cobertura

• 2 kg de Mistura para Pão da 
Vovó Bonasse

• 40 g de fermento seco
• ± 800 ml de água gelada

• 400 g de requeijão
• 400 g de Recheio de Leite em Pó 

Bonasse
• 400 g de creme de leite

• 1 ovo para pincelar
• 1 kg de Farofa Doce Bonasse

Cuca

Rendimento da receita: 
 12 cucas de ± 400 g

Opções de recheios:  
1,2 kg de Recheio de 

Leite em Pó ou Recheio 
de Morango Bonasse



Ingredientes da Massa Ingredientes da Finalização

• 2 kg de Mistura para Pão da Vovó Bonasse
• 40 g de fermento seco
• ± 800 ml de água gelada

• 500 g de margarina
• 100 g de canela
• 900 g de açúcar

MODO DE PREPARO

1. Coloque na masseira a Mistura para Pão da Vovó Bonasse, o fermento e aos 
poucos adicione uma parte da água gelada.

2. Quando a massa estiver homogênea, adicione o o restante da água até atin-
gir o ponto de véu.

3. Estique a peça, enrole, corte ao meio em duas tiras, trance as peças, divida 
em peças de 33 g e modele em forma de roscas. 

4. Banhe na margarina derretida e passe no açúcar e canela, previamente mis-
turados.

5. Em uma assadeira, untada com Unta Forma Bonasse ou Desmoldante Total 
Bonasse, acomode as roscas.

6. Deixe descansar por ± 40 minutos.

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

Rendimento da receita: 
 86 rosquinhas de ± 50 g

Rosquinha
de Canela



MODO DE PREPARO

1. Coloque na masseira a Mistura para Pão 3 Leites Bonasse junto com o fermen-
to 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 ficar lisa em ponto de véu.

3. Divida a massa em peças de 18 g e boleie.  Unte a forma com o Unta Forma 
Bonasse ou Desmoldante Total Bonasse e acomode as peças.

4. Deixe descansar por ± 60 minutos.

5. Asse em forno turbo a 180°C ou forno de lastro a 210°C por ± 10 minutos.

6. Para finalizar, espere esfriar, banhe na margarina derretida e, em seguida, 
passe no Bonalat Bonasse.

Ingredientes da Massa Ingredientes da Finalização

• 2 kg de Mistura para Pão 3 Leites Bonasse
• 34 g de fermento seco
• ± 800 ml de água gelada

• Bonalat Bonasse
• Margarina

Rendimento da receita: 
 150 pãezinhos de ± 18 g

Pão Baby



MODO DE PREPARO

1. Coloque na masseira a Mistura para Pão 3 Leites Bonasse junto com o fermen-
to 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 ficar lisa em ponto de véu.
3. Divida a massa em peças de 175 g, boleie e deixe descansar por ± 15 minutos.
4. Estique as peças, coloque uma camada de doce de leite, em seguida, uma 

camada de coco em flocos e, por último, espalhe o parmesão ralado por 
cima.

5. Enrole a peça, corte ao meio em tira 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.

Ingredientes da Massa Ingredientes do Recheio e Finalização

• 2 kg de Mistura para Pão 3 Leites Bonasse
• 34 g de fermento seco
• ± 800 ml de água gelada

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

Rendimento da receita: 
 16 roscas de ± 250 g

Rosca de 
 Parmesão 
 com Coco



MODO DE PREPARO

1. Coloque na masseira a Mistura para Pão 3 Leites Bonasse, as raspas de laranja 
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 ficar lisa em ponto de véu.

3. Divida a massa em peças de 21 g e boleie.  Unte a forma com o Unta Forma 
Bonasse ou Desmoldante Total Bonasse e acomode as peças.

4. Pincele as peças com as gemas, o óleo e o amido previamente misturados.

5. Deixe descansar por ± 45 minutos.

6. Asse em forno turbo a 150°C ou forno de lastro a 200°C por ± 20 minutos.

7. Misture o açúcar com as raspas e o suco de laranja e pincele os pães.

Ingredientes da Massa Ingredientes da Cobertura e Decoração

• 2 kg de Mistura para Pão 3 Leites Bonasse
• 34 g de fermento seco
• ± 800 ml de água gelada
• 3 laranjas (raspas)

• 150 g de gemas
• 100 g de óleo vegetal
• 30 g de amido
• 2 laranjas (raspas)
• 3 laranjas espremidas
• 250 g de açúcar refinado

Rendimento da receita: 
 132 pãezinhos de ± 25 g

Pão 
Laranjinha



MODO DE PREPARO

1. Coloque na masseira a Mistura para Pão 3 Leites Bonasse, o fermento e mistu-
re 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 ficar lisa em ponto de véu.

3. Divida a massa em peças de 37 g, estique em forma de tira e gire as extremi-
dades até formar uma trança.  Unte a assadeira com o Unta Forma Bonasse 
ou Desmoldante Total Bonasse e acomode as peças.

4. Pincele as peças com os ovos e coloque por cima o coco, o açúcar e o parme-
são previamente misturados.

5. Deixe descansar por ± 45 minutos.

6. Asse em forno turbo a 150°C ou forno de lastro a 200°C por ± 20 minutos.

Ingredientes da Massa Ingredientes da Cobertura e Decoração

• 2 kg de Mistura para Pão 3 Leites Bonasse
• 40 g de fermento seco
• ± 800 ml de água gelada

• 200 g de ovos para pincelar
• 200 g de coco ralado
• 300 g de açúcar cristal
• 200 g de parmesão ralado

Rendimento da receita: 
 74 tranças de ± 50 g

Trança de 
Queijadinha



MODO DE PREPARO

1. Coloque na masseira a Mistura para Pão 3 Leites Bonasse, o fermento e mistu-
re 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 ficar lisa em ponto de véu.

3. Divida a massa em peças de 52 g e boleie.  Unte a assadeira com o Unta For-
ma Bonasse ou Desmoldante Total Bonasse e acomode as peças.

4. Deixe descansar por ± 45 minutos.

5. Frite a 150°C em óleo ou gordura apropriados por ± 5 minutos, virando o 
lado na metade da fritura.

6. Faça um furo na lateral e aplique o Recheio de Morango Bonasse. Para fina-
lizar, polvilhe por cima o Açúcar Gelado Bonasse.

Ingredientes da Massa Ingredientes do Recheio e Finalização

• 2 kg de Mistura para Pão 3 Leites Bonasse
• 40 g de fermento seco
• ± 800 ml de água gelada

• 500 g de Recheio de Morango Bonasse
• 500 g de Açúcar Gelado Bonasse

Rendimento da receita: 
 54 sonhos de ± 70 g

Sonho 
Americano

Você poderá optar tam-
bém pelos Recheios de 
Brigadeiro ou Leite em 

Pó Bonasse.



Folhadinho 
de Alho

Ingredientes da Massa Ingredientes do Recheio Ingredientes da Finalização

• 2 kg de Mistura para Pão de Alho 
Bonasse

• 40 g de fermento seco
• 1,2 L de água gelada
• 800 g de margarina folhada

• 400 g de calabresa ralada
• 300 g de Catupiry®
• 400 g de muçarela ralada
• 1 cebola grande picada

• Ovo para pincelar
• Parmesão ralado

MODO DE PREPARO

1. Misture na masseira a Mistura para Pão de Alho Bonasse e o fermento.

2. Adicione a água gelada, aos poucos e bata até obter o ponto de véu.

3. Boleie a massa e deixe descansar por ± 20 minutos coberta com plástico.

4. Estique a massa com um rolo e espalhe a margarina até a metade da massa  
e faça uma dobra de duas camadas e, em seguida, duas dobras de três cama-
das e deixe descansar por ± 10 minutos.

5. Estique com um rolo a massa até que fique com uma espessura de 2 cm. 
Coloque o recheio, previamente misturado, faça 3 voltas, corte para separar 
do restante da massa e faça fatias de 3 cm de largura. Repita o procedimento 
com o restante da massa e deixe descansar por ± 30 minutos.

6. Pincele com ovos e coloque parmesão ralado sobre as peças.

7. Unte a forma com o Unta Forma Bonasse ou Desmoldante Total Bonasse e 
asse a 180ºC em forno de lastro ou 150ºC em forno turbo por ± 15 minutos.

Rendimento da receita: 
16 folhados de ± 320 g



Lanchinho de 
Pão de Alho

Ingredientes da Massa Ingredientes do Molho Ingredientes do Recheio

• 2 kg de Mistura para Pão de Alho 
Bonasse

• 30 g de fermento seco
• 1 L de água gelada

• 300 g de creme de leite
• 400 g de requeijão
• Sal a gosto
• 200 g de azeitonas pretas 

picadas (opcional)

• 700 g de queijo branco 
fatiado

• 8 tomates fatiados finos
• Folhas de alface

MODO DE PREPARO

1. Na masseira misture o Pão de Alho Bonasse com o fermento e adicione a 
água gelada aos poucos. Bata por ± 8 minutos, até obter o ponto de véu.

2. Divida em peças de 70 g, boleie e deixe descansar por ± 15 minutos cobertas 
com plástico.

3. Passe na Mistura para Pão de Alho Bonasse e acomode em assadeiras un-
tadas com Unta Forma Bonasse ou Desmoldante Total Bonasse e deixe fer-
mentar por ± 90 minutos.

4. Asse a 190°C em forno de lastro ou 150°C em forno turbo por ± 20 minutos.

5. Bata no liquidificador os ingredientes do molho e reserve.

6. Corte os pães ao meio, passe o molho e coloque os ingredientes do recheio 
em camadas.

Rendimento da receita: 
40 pães (sem recheio) 

 de ± 70 g 



Pão de  
Alho Rústico

Ingredientes da Massa Ingredientes do Recheio

• 2 kg de Mistura para Pão de Alho Bonasse
• 30 g de fermento seco
• 1 L de água gelada
• 100 g de azeite

• 300 g de azeitonas pretas
• 300 g de parmesão em cubos

MODO DE PREPARO

1. Na masseira misture o Pão de Alho Bonasse, o fermento e o azeite e adicione 
a água gelada aos poucos. Bata por ± 8 minutos até obter o ponto de véu.

2. Diminua a velocidade, acrescente os ingredientes do recheio e bata por  
± 2 minutos.

3. Divida em peças de 200 g, boleie e deixe descansar por ± 15 minutos cober-
tas com plástico.

4. Reboleie, passe na Mistura para Pão de Alho Bonasse e deixe descansar por 
± 45 minutos.

5. Asse a 220°C em forno de lastro ou 180°C em forno turbo por ± 20 minutos.

Rendimento da receita: 
17 pães de ± 200 g 



Wrap

Ingredientes da Massa Ingredientes do Recheio

• 2 kg de Mistura para Pão de Alho Bonasse
• 120 g de fermento fresco ou 40 g de fermento 

seco
• 1,2 L de água gelada
• 30 g de azeite

• 400 g de peito de peru fatiado
• 3 cenouras raladas
• 300 g de maionese 

MODO DE PREPARO

1. Misture na masseira a Mistura para Pão de Alho Bonasse, o fermento e o 
azeite.

2. Adicione a água gelada aos poucos e bata até obter o ponto de véu.

3. Divida em porções de 670 g, boleie as peças e deixe que descansem por ± 20 
minutos em assadeiras de 60 x 40 cm untadas com Unta Forma Bonasse ou 
Desmoldante Total Bonasse e cobertas com plástico.

4. Abra a peça e estique a massa de modo uniforme até cobrir o fundo da assa-
deira. Deixe descansar de 30 a 40 minutos.

5. Asse a 220ºC em forno de lastro ou 170ºC em forno turbo por ± 5 minutos.

6. Aplique sobre a massa a maionese com uma espátula e espalhe a cenoura 
ralada e o peito de peru fatiado e enrole a massa com papel manteiga.

Rendimento da receita: 
5 wraps de ± 820 g



Ingredientes da Massa Ingredientes do Recheio Ingredientes da Finalização

• 2 kg de Mistura para Pão de 
Cebola Extra Sabor Bonasse

• 30 g de fermento seco
• 1 L de água gelada

• 400 g de requeijão
• 200 g de creme de leite
• 200 g de parmesão ralado
• Sal a gosto
• Azeitonas pretas picadas (opcional)

Parmesão ralado

MODO DE PREPARO

1. Na masseira misture o Pão de Cebola Extra Sabor Bonasse com o fermento e 
adicione a água gelada aos poucos. Bata por ± 8 minutos, até obter o ponto 
de véu.

2. Divida em peças de 40 g, boleie e deixe descansar por ± 15 minutos cobertas 
com plástico.

3. Modele em forma de bisnaga, acomode em assadeiras untadas com Unta 
Forma Bonasse ou Desmoldante Total Bonasse e deixe fermentar por ± 90 
minutos.

4. Asse a 190°C em forno de lastro ou 150°C em forno turbo por ± 20 minutos.

5. Faça cortes na superfície, coloque o recheio previamente misturado e espa-
lhe parmesão ralado por cima.

6.  Asse novamente a 190°C em forno de lastro ou 150°C em forno turbo por  
± 5 minutos.

Rendimento da receita: 
70 pãezinhos de ± 50 g 

Pão de
Cebola com 

Creme Branco



Ingredientes da Massa Ingredientes da Cobertura

• 2 kg de Mistura para Pão de Cebola Extra 
Sabor Bonasse

• 30 g de fermento seco
• 1,2 L de água gelada
• 100 g de azeite

• 500 g de requeijão
• 600 g de calabresa picada
• 300 g de muçarela picada
• 200 g de parmesão picado
• 300 g de azeitonas picadas

MODO DE PREPARO

1. Na masseira misture o Pão de Cebola Extra Sabor Bonasse, o fermento e o 
azeite e adicione a água gelada aos poucos. Bata por ± 8 minutos, até obter 
o ponto de véu.

2. Divida a massa em peças de 165 g, coloque em aros de 15 cm, untados com 
Unta Forma Bonasse ou Desmoldante Total Bonasse, e deixe descansar por 
± 40 minutos cobertas com plástico.

3. Espalhe os ingredientes da cobertura sobre as massas.

4. Asse a 190°C em forno de lastro ou 150°C em forno turbo por ± 20 minutos.

Rendimento da receita: 
20 focaccias de ± 260 g 

Focaccia



Ingredientes da Massa Ingredientes do Recheio

• 2 kg de Mistura para Pão de Cebola Extra Sabor 
Bonasse

• 30 g de fermento seco
• 1 L de água gelada

• 400 g de calabresa picada
• 1 maço de cheiro verde
• 200 g de muçarela ralada
• 200 g de azeitonas picadas
• 200 g de requeijão

MODO DE PREPARO

1. Na masseira misture o Pão de Cebola Extra Sabor Bonasse com o fermento e 
adicione a água gelada aos poucos. Bata por ± 8 minutos, até obter o ponto 
de véu.

2. Divida em peças de 38 g, boleie e deixe descansar por ± 15 minutos cobertas 
com plástico.

3. Modele em forma de bisnaga, coloque os ingredientes do recheio, 
previamente misturados, acomode em assadeiras untadas com Unta Forma 
Bonasse ou Desmoldante Total Bonasse e deixe fermentar por ± 90 minutos.

4. Asse a 190°C em forno de lastro ou 150°C em forno turbo por ± 20 minutos.

Rendimento da receita: 
80 bisnaguinhas de ± 50 g 

Bisnaguinha 
Recheada



Siga nossas redes sociais

@bonasse.oficial


