


Cake Cremoso de 
Limão Siciliano

Pudim de Laranja 
com Calda Cítrica

Ingredientes da Massa Ingredientes do Pudim 
e Finalização

• 500 g de Mistura para Cake Limão Siciliano Bonasse 
• 125 ml de água 
• 250 g de ovos (± 5 unidades)
• 100 ml de óleo vegetal

• 300 g de Recheio de Limão Bonasse
• 10 g Bonalat Bonasse
• 80 g de água (para o Bonalat)
• 100 ml de leite condensado
• 300 g de Creme de Confeiteiro Pronto Bonasse
• 200 g de ovos (± 4 unidades)
• Calda Cítrica Bonasse

MODO DE PREPARO

1. Em um recipiente, coloque o Bonalat previamente dissolvido na água, o Recheio de Limão Bonasse, o leite conden-
sado, o Creme de Confeiteiro Pronto Bonasse e os ovos, misture e reserve.

2. Em seguida, em outro recipiente, misture manualmente com um fouet a Mistura para Cake Limão Siciliano Bonasse 
e os demais ingredientes da massa, até obter uma massa homogênea.

3. Aplique o Unta Forma Bonasse ou o Desmoldante Total Bonasse em formas Ballerine quadradas. Coloque primeiro 
a massa do pudim (330 g) na forma e, por cima, a massa do cake (150 g).

4. Asse em banho-maria a 150 °C em forno de lastro por ± 40 minutos ou 180 °C em forno turbo por ± 35 minutos.

5. Espere esfriar e desenforme.

6. Para finalizar, aplique a Calda Cítrica Bonasse no centro.

Ingredientes do Pudim

• 90 g de Calda Cítrica Bonasse 
(massa) 

• 140 g de Calda Cítrica Bonasse 
(forma)

• 400 g de leite condensado

• 300 ml de suco de laranja 
• 8 g de raspas de laranja
• 250 g de ovos (± 5 unidades)

MODO DE PREPARO

1. Misture manualmente com o auxílio de um fouet a Calda Cítrica 
Bonasse, o leite condensado, o suco de laranja, as raspas de laranja e 
os ovos.

2. Unte a forma com o Unta Forma Bonasse ou o Desmoldante Total 
Bonasse, coloque a Calda Cítrica Bonasse e, por cima, a massa do 
pudim.

3. Asse em banho-maria a 170 °C em forno de lastro ou 140 °C em forno 
turbo por ± 40 minutos.

Versátil
Combina com as mais varia-
das receitas

Brilho Inigualável
Realça o seu produto

Sabor Marcante
Combinação perfeita do 
sabor de frutas cítricas

Vantagens 
da Calda Cítrica:

Rendimento da receita: 
4 cakes de ± 490 g

Rendimento da receita: 
2 pudins de ± 580 g



Pãozinho de Laranja
com Calda CítricaManjar de Laranja

MODO DE PREPARO

1. Coloque na masseira a Mistura para Pão de Laranja Bonasse e aos poucos adicione uma parte da água.

2. Quando a massa estiver homogênea, adicione o fermento e o restante da água até atingir o ponto de véu.

3. Divida a massa em peças de 20 g e boleie.  Unte a forma com o Unta Forma Bonasse ou Desmoldante Total 
Bonasse e acomode as peças.

4. Pincele 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. Deixe esfriar e pincele com a Calda Cítrica Bonasse.

Ingredientes da Massa Ingredientes da  
Cobertura e Decoração

• 1,5 kg de Mistura para Pão de 
Laranja Bonasse

• 70 g de fermento fresco
• ± 650 ml de água gelada

• 150 g de gemas
• 100 g de óleo vegetal
• 30 g de amido
• Calda Cítrica Bonasse

Rendimento da receita: 
120 pãezinhos de ± 20 g

Ingredientes do Pudim Ingredientes 
da Calda

• 200 g de Recheio 
de Coco Bonasse

• 84 g de Bonalat 
Bonasse

• 756 ml de água 
(para o Bonalat) 

• 130 g de amido 
• 790 ml de leite 
condensado

• 400 ml de leite de 
coco 

• 180 g de coco seco 
ralado

 • 420 g de  
  Calda Cítrica  
  Bonasse

• 300 g de gomos  
  de laranja

MODO DE PREPARO

1. Em um recipiente, disssolva o Bonalat na água e, em seguida, coloque o amido, misture até dissolver 
e reserve.  

2. Em uma panela, coloque o Recheio de Coco Bonasse, o amido previamente dissolvido, o leite conden-
sado, o leite de coco e o coco seco ralado. Cozinhe, sempre mexendo, até engrossar o creme. 

3. Unte as formas com uma fina camada do Unta Forma Bonasse ou o Desmoldante Total Bonasse e co-
loque o creme do manjar.

4. Deixe na geladeira por no mínimo 4 horas ou de preferência por 24 horas.
5. Em uma panela, cozinhe a Calda Cítrica Bonasse com os gomos de laranja e deixe esfriar.
6. Desenforme o manjar e aplique a calda.

Rendimento da receita: 
4 manjares de ± 815 g

Para não criar bolhas de ar na massa, dê leves 
batidas na forma antes de ir para a geladeira.



Trança de Ricota com Frutas Brioche de Laranja

Sabor da Fruta
Na medida certa 

Macio
Textura macia que agrada 
todos os paladares

Características 
do Pão de Laranja:

Ingredientes da Massa Ingredientes  
do Recheio

Ingredientes da
Finalização

• 1 kg de Mistura para Pão 
de Laranja Bonasse

• 50 g de fermento fresco
• ± 440 ml de água gelada

• 800 g de ricota
• 180 g uvas passas
• 180 g de frutas 
cristalizadas

• 340 g açúcar 
refinado

• Ovo para pincelar
• Calda Cítrica 
Bonasse

MODO DE PREPARO

1. Coloque na masseira a Mistura para Pão de Laranja Bonasse e aos poucos adi-
cione uma parte da água.

2. Quando a massa estiver homogênea, adicione o fermento e o restante da água 
até atingir o ponto de véu.

3. Estique a peça, coloque os ingredientes do recheio, previamente misturados, 
em seguida, enrole, corte ao meio em duas tiras, trance as peças e divida em 
seis. 

4. Unte a assadeira com o Unta Forma Bonasse ou Desmoldante Total Bonasse, 
acomode as tranças e pincele com ovo.

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

6. Deixe esfriar e pincele com a Calda Cítrica Bonasse para finalizar.

MODO DE PREPARO

1. Coloque na masseira a Mistura para Pão de Laranja Bonasse e aos poucos adicione uma parte da água.
2. Quando a massa estiver homogênea, adicione o fermento e o restante da água até atingir o ponto de véu.
3. Boleie e deixe descansar por ± 15 minutos. Abra a massa com as mãos, corte em três partes iguais em tiras 

e trance a massa. 
4. Unte a forma para Brioche com o Unta Forma Bonasse ou Desmoldante Total Bonasse e acomode a trança.
5. Pincele a peça com as gemas, o óleo e o amido previamente misturados.
6. Deixe descansar por ± 45 minutos.
7. Asse em forno turbo a 150 °C ou forno de lastro a 200 °C por ± 30 minutos.
8. Deixe esfriar e pincele com a Calda Cítrica Bonasse.

Ingredientes da Massa Ingredientes da  
Cobertura e Decoração

• 1,5 kg de Mistura para Pão 
de Laranja Bonasse

• 70 g de fermento fresco
• ± 650 ml de água gelada

• 150 g de gemas
• 100 g de óleo vegetal
• 30 g de amido
• Calda Cítrica Bonasse

Rendimento da receita: 
6 brioches de ± 380 g

Rendimento da receita: 
6 tranças de ± 480 g



Fatia Húngara de Creme Rosca de Laranja

MODO DE PREPARO

1. Coloque na masseira a Mistura para Pão de Laranja Bonasse e aos poucos adicione uma parte da água.

2. Quando a massa estiver homogênea, adicione o fermento e o restante da água até atingir o ponto de véu.

3. Estique a massa e coloque os ingredientes do recheio previamente misturados. Em seguida, enrole como um 
rocambole e corte em fatias. 

4. Unte a assadeira com Unta Forma Bonasse ou Desmoldante Total Bonasse,  acomode as fatias deixando um 
espaço de 2 cm entre as peças e pincele com ovo.

5. Asse a 180 ºC em forno de lastro ou 150 ºC em forno turbo por ± 15 minutos.
6. Deixe esfriar e pincele com a Calda Cítrica Bonasse para finalizar.

Ingredientes da Massa Ingredientes do Recheio Ingredientes  
da Finalização

• 1 kg de Mistura para Pão 
de Laranja Bonasse

• 50 g de fermento fresco
• ± 440 ml de água gelada

• 700 g de Creme de 
Confeiteiro Pronto 
Bonasse

• 180 g uvas passas
• 340 g açúcar refinado

• Ovo para pincelar
• Calda Cítrica 
Bonasse

MODO DE PREPARO

1. Coloque na masseira a Mistura para Pão de Laranja Bonasse e aos poucos adicione uma parte da água.

2. Quando a massa estiver homogênea, adicione o fermento e o restante da água até atingir o ponto de véu.

3. Estique a peça, enrole, corte ao meio em duas tiras, trance as peças, divida em peças de 50 g e modele em 
forma de roscas. Em uma assadeira, untada com Unta Forma Bonasse ou Desmoldante Total Bonasse, acomode 
as roscas e pincele com ovo.

4. Asse a 180 ºC em forno de lastro ou 150 ºC em forno turbo por ± 15 minutos.
5. Deixe esfriar e coloque açúcar para finalizar.

Ingredientes da Massa Ingredientes  
da Finalização

• 1 kg de Mistura para Pão de 
Laranja Bonasse

• 50 g de fermento fresco
• ± 440 ml de água gelada

• Ovo para pincelar
• Açúcar cristal

Rendimento da receita: 
65 fatias de ± 40 g

Rendimento da receita: 
29 roscas de ± 50 g

Como opção, você pode pincelar com a Calda Cítrica Bonasse 
e colocar o açúcar por cima.



Feito por nós, especialmente para você!


