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

2. Deixe descansar por ± 30 minutos coberta com plástico.

3. Em seguida, acrescente a Mistura para Panetone em Pó com Gemas Bonasse à esponja 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. Acrescente as frutas e uvas e misture por 1 minuto em 
velocidade lenta.

5. Corte em peças de 470 g, boleie e deixe descansar, cobertas com plástico, por ± 20 minutos.

6. Modele as peças em filões e acomode-as em formas de papel.

7. Deixe fermentar até que dobrem de volume.

8. Antes de levar as colombas para assar, bata a Mistura em Pó para Merengue Bonasse com a água morna até formar 
ponto de pico firme e, em seguida, adicione as farinhas de trigo e de amêndoas. Misture manualmente até formar 
um creme homogêneo.

9. Aplique ± 130 g de cobertura sobre as colombas. Polvilhe açúcar de confeiteiro, aplique nozes e cerejas e leve para 
assar em forno de lastro pré-aquecido a 180 ºC por ± 55 minutos ou forno turbo a 150 ºC por ± 45 minutos.

Rendimento da receita: 8 colombas de ± 570 g
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• 600 g de farinha de trigo 
especial

• 75 g de fermento fresco ou 
25 g de fermento seco

• ± 400 ml de água

REFORÇO
• 1,5 kg  de Mistura para Panetone 

em Pó com Gemas Bonasse
• ± 480 ml de água gelada com gelo  
• 600 g de frutas cristalizadas
• 300 g de uvas passas

COBERTURA
• 400 g de Mistura em Pó para 

Merengue Bonasse 
• 400 ml de água morna
• 120 g de farinha de amêndoa
• 120 g de farinha de trigo
• Açúcar de confeiteiro
• Nozes e cerejas
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Para obter uma cobertura crocante de chocolate, basta adicionar 30 g de cacau em pó à mistura das 
farinhas.

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

2. Deixe descansar por ± 30 minutos coberta com plástico.

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

4. Aumente para velocidade alta e bata até obter ponto de véu. Acrescente as gotas geladas e misture por 1 minuto em 
velocidade lenta. 

5. Corte em peças de 470 g, boleie e deixe descansar, cobertas com plástico, por ± 20 minutos.

6. Modele as peças em filões e acomode-as em formas de papel.

7. Deixe fermentar até que dobrem de volume.

8. Antes de levar as colombas para assar, bata a Mistura em Pó para Merengue Bonasse com a água morna até formar 
ponto de pico firme e, em seguida, adicione as farinhas de trigo e de amêndoas. Misture manualmente até formar 
um creme homogêneo.

9. Aplique ± 130 g de cobertura sobre as colombas. Polvilhe açúcar de confeiteiro e leve para assar em forno de lastro 
pré-aquecido a 180 ºC por ± 55 minutos ou forno turbo a 150 ºC por ± 45 minutos.

Rendimento da receita: 7 colombas de ± 570 g
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• 450 g de farinha de trigo 
especial 

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

• ± 300 ml de água

Obs.: Receita para o preparo 
utilizando Mistura em Pasta

REFORÇO
• 700 g de Mistura para Panetone 

em Pasta com Gemas Bonasse
• 1050 g de farinha de trigo 

especial
• ± 450 ml de água gelada com gelo
• 600 g de gotas chips de chocolate 

geladas

COBERTURA
• 400 g de Mistura em Pó para 

Merengue Bonasse 
• 400 ml de água morna
• 120 g de farinha de amêndoa
• 120 g de farinha de trigo
• Açúcar de confeiteiro
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Recheie a colomba com o Recheio Forneável de Doce de Leite Bonasse misturado com canela.

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

2. Deixe descansar por ± 30 minutos coberta com plástico.

3. Em seguida, acrescente à esponja as Misturas para Pão de Churros e Panetone em Pó com Gemas 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 doce de leite gela-
das e misture por 1 minuto em velocidade lenta.

5. Corte em peças de 450 g, boleie e deixe descansar, cobertas com plástico, por ± 20 minutos.

6. Modele as peças em filões e acomode-as em formas de papel.

7. Deixe fermentar até que dobrem de volume.

8. Asse em forno pré-aquecido de lastro a 180 °C por ± 55 minutos ou forno turbo a 150 °C por ± 45 minutos.

9. Quando esfriarem, aplique Ganache White Bonasse misturado com canela sobre as colombas e decore com Mini Chur-
ros e Xerém de caju.

Rendimento da receita: 8 colombas de ± 560 g
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• 600 g de farinha de trigo 
especial 

• 75 g de fermento fresco ou  
25 g de fermento seco

• ± 420 ml de água gelada

REFORÇO
• 750 g de Mistura para Pão de 

Churros Bonasse 
• 750 g de Mistura para Panetone 

em Pó com Gemas Bonasse 
• ± 500 ml de água gelada com gelo 
• 30 g de canela em pó 
• 600 g de gotas de doce de leite 

COBERTURA
• 1 kg de Ganache White Bonasse 
• 12 g de canela em pó
• Mini Churros
• Xerém de caju
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1. Coloque na masseira os ingredientes da esponja e misture até obter uma massa homogênea.

2. Deixe descansar por ± 30 minutos coberta com plástico.

3. Em seguida, acrescente à esponja a Mistura para Panetone em Pó com Gemas 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. Acrescente os ingredientes do recheio e misture por 
1 minuto em velocidade lenta.

5. Corte em peças de 450 g, boleie e deixe descansar, cobertas com plástico, por ± 20 minutos.

6. Modele as peças em filões e acomode-as em formas de papel.

7. Deixe fermentar até que dobrem de volume.

8. Asse em forno pré-aquecido de lastro a 180 °C por ± 55 minutos ou forno turbo a 150 °C por ± 45 minutos.

9. Quando esfriarem, decore com fondant e frutas secas.

Rendimento da receita: 8 colombas de ± 560 g
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• 600 g de farinha de trigo 
especial 

• 75 g de fermento fresco ou 
25 g de fermento seco

• ± 400 ml de água

REFORÇO RECHEIO

• 1,5 kg  de Mistura para 
Panetone em Pó com 
Gemas Bonasse 

• ± 480 ml de água 
gelada com gelo 

• 120 g de limão cristalizado 
• 120 g de laranja cristalizada 
• 120 g de nozes
• 120 g de ameixa seca
• 120 g de cereja ao maraschino 
• 120 g de uvas passas brancas
• 120 g de damasco seco

COBERTURA

• 1 kg de fondant
• Frutas secas
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1. Coloque na masseira os ingredientes da esponja e misture até obter uma massa homogênea.

2. Deixe descansar por ± 30 minutos coberta com plástico.

3. Em seguida, acrescente 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 até obter ponto de véu. Adicione as gotas geladas e misture por 1 minuto em veloci-
dade lenta.

5. Corte em peças de 450 g, boleie e deixe descansar, cobertas com plástico, por ± 20 minutos.

6. Modele as peças em filões e acomode-as em formas de papel.

7. Deixe fermentar até que dobrem de volume.

8. Asse em forno pré-aquecido de lastro a 180 °C por ± 55 minutos ou forno turbo a 150 °C por ± 45 minutos.

9. Quando esfriarem, aplique Ganache Black Bonasse misturado com café solúvel e decore com Ganache White Bonasse 
e gotas.

Rendimento da receita: 8 colombas de ± 560 g
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ESPONJA
• 600 g de farinha de trigo 

especial
• 75 g de fermento fresco ou 

25 g de fermento seco
• ± 420 ml de água

REFORÇO
• 1,5 kg de Mistura para Panetone 

Cappuccino em Pó Bonasse
• ± 400 ml de água gelada com gelo
• 600 g de gotas chips de chocolate 

geladas

COBERTURA
• 1 kg de Ganache Black Bonasse
• 20 g de café solúvel
• 50 g de Ganache White Bonasse 

(decoração)
• Gotas de chocolate
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Para rechear a Colomba Chocotino basta misturar os ingredientes a seguir e aplicar:
• 1 kg de Recheio Trufado Bonasse Forneável
• 20 g de Café solúvel
• 30 ml de água para hidratar o café

ESPECIAL COLOMBAS



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

2. Deixe descansar por ± 30 minutos coberta com plástico.

3. Em seguida, acrescente à esponja a Mistura para Panetone em Pó com Gemas 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. Acrescente as cerejas e misture por 1 minuto em velo-
cidade lenta.

5. Corte em peças de 540 g, boleie e deixe descansar, cobertas com plástico, por ± 20 minutos. 

6. Modele as peças em filões e acomode-as em formas de papel. 

7. Deixe fermentar até que dobrem de volume. 

8. Asse em forno de lastro a 180 °C por ± 55 minutos ou forno turbo a 150 °C por ± 45 minutos.

1. Em um bowl, incorpore o recheio NutCream Barion com o chantilly.

2. Com o auxílio de um saco de confeitar, injete aproximadamente 200 g de recheio em cada colomba.

3. Para finalizar, derreta a Cobertura Fracionada TOP Ao Leite e Cobertura Fracionada TOP Branco no microondas em 
potência média de 30 em 30 segundos.

4. Com a Cobertura Fracionada TOP Branco, cubra a parte superior das colombas.

5. Depois, com o auxílio de um cartucho, decore com a cobertura ao leite.

6. Finalize com cerejas e amêndoas laminadas.
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ESPONJA
• 600 g de farinha de trigo 

especial
• 75 g de fermento fresco ou 

25 g de fermento seco
• ± 400 ml de água

REFORÇO RECHEIO E COBERTURA
• 1,5 kg de Mistura para 

Panetone em Pó c/ Gemas  
Bonasse

• ± 480 ml de água gelada com 
gelo

• 600 g de cerejas

• 750 g de NutCream Barion
• 525 g de chantilly batido
• 150 g de Cobertura Fracionada TOP Branco 

Harald®
• 30 g de Cobertura Fracionada TOP ao Leite
• Cerejas e amêndoas laminadas para decorar

ESPECIAL COLOMBAS

Rendimento da receita: 6 colombas de ± 730 g



Cobertura para Colomba Pascal

INGREDIENTES
• 1 kg Mistura para Merengue Bonasse

• 1 L de água morna

• 300 g de farinha de amêndoa

• 300 g de farinha de trigo

MODO DE PREPARO
1 - Bata a mistura com a água por 3 minutos em velocidade rápida ou até que a mistura se estruture.

2 - Adicione a farinha de trigo e a farinha de amêndoas e misture manualmente até formar um creme homogêneo.

3- Com uma manga, aplicar a cobertura na superfície da colomba. Polvilhe açúcar de confeiteiro.

A Cobertura para Colomba Pascal é feita 
com a Mistura para Merengue Bonasse!



Feito por nós, especialmente para você!


