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Panificação
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Baguette

Ingredientes

• 2 kg de Mistura para Baguette Bonasse
• 60 g fermento fresco ou 20 g de fermento seco

• 800 ml a 1,2 L de água gelada

MODO DE PREPARO

1. Misture todos os ingredientes na masseira adicionando a água aos 
poucos. Misture até obter uma massa bem lisa e homogênea em 
ponto de véu.

2. Divida no tamanho desejado e boleie as peças.

3. Deixe descansar por ± 40 minutos cobertas com plástico.

4. Modele com auxílio de farinha de trigo.

5. Deixe fermentar por ± 40 minutos ou até o ponto.

6. Asse a 220 °C em forno de lastro por ± 25 minutos ou 180 °C em for-
no turbo por ± 20 minutos, aplicando vapor no início.

Rendimento:
10 pães de 

± 280 g 

Baguette é uma variedade de pãofrancês característico 
por sua forma alongada e casca crocante.

A falta de volume do pão pode ser por absorção insuficiente de 
água, fermentação insuficiente, excesso de sal ou temperatura 
excessiva do forno.
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Rendimento:
11 pães de 

± 320 g 

Brioche

Ingredientes

• 2 kg de Mistura para Brioche Bonasse
• 400 g de ovos (inteiros)
• 400 g de gemas
• 400 g de manteiga ou margarina 80% de lipídeos

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

• 400 ml de água gelada

MODO DE PREPARO
1. Misture todos os ingredientes na masseira adicionando a água 

aos poucos. Misture até obter uma massa bem lisa e homogê-
nea em ponto de véu.

2. Divida no tamanho desejado (ex. 3 pedaços de 120 g cada para 
as tranças) e boleie as peças. 

3. Deixe descansar por ± 30 minutos cobertas com plástico.
4. Modele, manuseando suavemente as peças para conservar a 

textura e a força do glúten.
5. Coloque em formas apropriadas untadas com Unta Forma ou 

Desmoldante Total Bonasse.
6. Deixe fermentar por ± 90 minutos ou até o ponto.
7. Pincele a parte de cima dos brioches com ovo batido no meio do 

crescimento (peneire as gemas para evitar o cheiro forte).
8. Asse a ± 160 °C em forno de lastro ou 140 °C em forno turbo por 

± 40 minutos.

Pão de origem francesa, produzido com alto 
teor de manteiga e ovo. Elevada maciez e 

fibrosidade com sabor inigualável!
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Ciabatta

Ingredientes

• 2 kg de Mistura para Pão Ciabatta Bonasse
• 60 g fermento fresco ou 20 g de fermento seco

• ± 1,4 L de água gelada

MODO DE PREPARO

1. Misture todos os ingredientes na masseira adicionando a água aos 
poucos. Misture até obter uma massa bem lisa e homogênea em 
ponto de véu.

2. Coloque a massa em um recipiente plástico polvilhado com farinha.

3. Deixe fermentar por ± 1 hora coberta com plástico.

4. Divida no tamanho desejado.

5. Asse a 220 °C em forno de lastro ou 180 °C em forno turbo por ± 25 
minutos, aplicando vapor no início.

Rendimento:
13 pães de 

± 210 g

O volume em demasia pode ser por falta de sal, massa 
envelhecida ou temperatura baixa de forno.
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MODO DE PREPARO

1. Misture todos os ingredientes na masseira, exceto os grãos, adicio-
nando a água aos poucos. Misture até obter uma massa bem lisa e 
homogênea em ponto de véu.

2. Coloque a massa em um recipiente plástico polvilhado com farinha.

3. Deixe fermentar por ± 1 hora coberta com plástico.

4. Vire a massa sobre a mesa polvilhada com farinha de trigo, aplique os 
grãos de decoração e divida as peças no tamanho desejado.

5. Acomode os pães em assadeiras também polvilhadas com farinha.

6. Asse a 220 °C em forno de lastro por ± 30 minutos ou 190 °C em 
forno turbo por ± 25 minutos, aplicando vapor no início.

Rendimento:
16 pães de 

± 180 g 

Ciabatta 
7 Grãos

Ingredientes

• 2 kg de Mistura para Pão Ciabatta 7 Grãos Bonasse
• 90 g de fermento fresco ou 30 g de fermento seco

• 100 g de grãos de decoração
• ± 1,4 L de água gelada

Ciabatta com linhaça, girassol, 
gergelim, flocos de milho, centeio, 

aveia e farinha de soja.



9

Croissant

MODO DE PREPARO

1. Reserve a margarina para folhados e coloque na masseira os demais 
ingredientes.

2. Misture, adicionando a água aos poucos, até obter uma massa 
homogênea e pouco elástica.

3. Deixe descansar por 10 minutos. Estenda a massa e coloque a 
margarina no centro.

4. Envelope a margarina na massa e dê duas dobras de três, deixe 
descansar por mais 10 minutos.

5. Dê uma dobra de 3, abra a massa, corte, recheie e modele a gosto.
6. Deixe descansar até a metade do crescimento, pincele com ovos e 

complete o crescimento.

7. Asse a 190 °C em forno de lastro ou 160 °C em forno turbo por ± 20 
minutos, sem vapor.

Rendimento:
40 pães de 
± 85 g sem 

recheio

Ingredientes

• 2 kg de Mistura para Croissant Bonasse
• 60 g de fermento fresco ou 20 g de fermento 

seco

• 800 g de margarina para folhados
• 900 ml a 1 L de água gelada
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Massas 
 Macias

Ingredientes Farinha de
Trigo (kg)

Massas 
Macias (kg) Água (L) Fermento (g) Sal (g) Rendimento

BISNAGUINHA 10 1,5 5,2 500 200 580 unid x 28g
HAMBÚRGUER 10 1,5 5,5 500 200 295 unid x 50g

HOT DOG 10 1,5 5,5 500 200 253 unid x 60g
PÃO CASEIRO 10 1,6 5,5 500 200 45 unid x 350g

PÃO DE FORMA 10 1,0 5,5 500 200 31 unid x 500g
PÃO DE LEITE 10 1,5 5,8 500 200 257 unid x 60g

PÃO DOCE 10 2,0 5,0 500 200 253 unid x 60g
PÃO SOVADO 10 1,6 5,5 500 200 30 unid x 520g

MODO DE PREPARO

1. Misture a pasta de Massas Macias Bonasse com a farinha de trigo, o sal, fermento 
(no caso do seco) e metade da água na masseira. Misture em velocidade lenta até 
obter uma massa bem lisa e homogênea. 

2. Coloque o fermento fresco e aumente para velocidade rápida. Adicione o restante 
da água e misture até obter uma massa ponto de véu.

3. Divida no tamanho desejado e boleie as peças.
4. Deixe descansar por 10 minutos cobertas com plástico.
5. Modele os pães no formato desejado.
6. Deixe fermentar até o ponto.
7. Asse a 180 °C em forno de lastro ou 160 °C em forno turbo por 

± 20 minutos.
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Ingredientes

• 1 kg de Mistura Mix Total Bonasse
• 45 g de fermento fresco ou 15 g de fermento seco

• ± 475 ml de água gelada

MODO DE PREPARO

1. Misture todos os ingredientes na masseira adicionando a água aos 
poucos. Misture até obter uma massa bem lisa e homogênea em 
ponto de véu.

2. Divida a massa em peças de 60 g e boleie.

3. Deixe descansar por ± 10 minutos cobertas com plástico.

4. Modele os pães de Hot Dog e reboleie os de Hambúrguer.

5. Deixe fermentar até o ponto.

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

Rendimento:
25 unidades 

de ± 50 g 

Mix Total
Pão de  

Hambúrguer/ 
Hot Dog

Encontre mais receitas na embalagem do produto ou no site 
da Bonasse.

Somente adição de água e fermento.  
Padronização com qualidade.
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Multi Mix 
Pão de 

Hambúrguer/ 
Hot Dog

MODO DE PREPARO

1. Misture todos os ingredientes na masseira adicionando a água aos 
poucos. Misture até obter uma massa bem lisa e homogênea em 
ponto de véu.

2. Divida a massa em peças de 60 g e boleie.
3. Deixe descansar por 10 minutos cobertas com plástico.
4. Modele os pães de Hot Dog e reboleie os de Hambúrguer.
5. Deixe fermentar até o ponto.

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

Rendimento:
32 unidades 

de ± 50 g

Ingredientes

• 1 kg de Mistura Multi Mix Bonasse
• 60 g de fermento fresco ou 20 g  

de fermento seco

• 300 g de farinha de trigo
• 10 g de sal refinado
• 600 a 650 ml de água gelada

Encontre mais receitas na embalagem do produto ou no 
site da Bonasse.

Produto parcialmente concentrado, requer 
adição de água, fermento, farinha e sal 

em algumas receitas.
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MODO DE PREPARO

1. Misture todos os ingredientes na masseira adicionando a água aos 
poucos. Misture até obter uma massa bem lisa e homogênea em 
ponto de véu.

2. Divida a massa em peças de 20 g, boleie e coloque em assadeira 
untada com Unta Forma ou Desmoldante Total Bonasse, deixando 
espaço entre os pães.

3. Deixe descansar por ± 90 minutos.
4. Asse a 190 °C em forno de lastro ou 160 °C em forno turbo por ± 15 

minutos.
5. Se desejar pães recheados, utilize um bico de confeitar para aplicar 

o recheio pela parte inferior dos pães.
6. Banhe os pães em manteiga derretida, escorra o excesso e passe os 

pães em uma mistura de leite em pó com açúcar.

Rendimento:
144 pães de 

± 20 g 

Pão 3 Leites

Ingredientes

• 2 kg de Mistura para Pão 3 Leites Bonasse
• 120 g de fermento fresco ou 40 g de fermento seco

• 840 a 900 ml de água gelada

O Pão 3 Leites da Bonasse contém leite em pó, leite 
condensado em pó e leite de coco na composição. Possui 
sabor diferenciado e textura muito macia. É ideal para 

receitas que exigem maciez e um toque refinado!  
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MODO DE PREPARO

1. Misture todos os ingredientes na masseira adicionando a água aos 
poucos. Misture até obter uma massa bem lisa e homogênea em 
ponto de véu.

2. Divida no tamanho desejado e boleie as peças.

3. Deixe descansar por ± 20 minutos, cobertas com plástico.

4. Modele os pães e decore.

5. Deixe fermentar por ± 120 minutos ou até o ponto.

6. Asse a 180° C em forno de lastro ou 160 °C em forno turbo por ± 30 
minutos.

Rendimento:
42 pães de 

± 60 g 

Pão 
Australiano

Ingredientes

• 2 kg de Mistura para Pão Australiano Bonasse
• 120 g de fermento fresco ou 40 g de fermento biológico seco

• ± 800 ml de água gelada

Pão de massa escura, macia e 
adocicada e com sabor de mel 
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Pão da 
Vovó

Ingredientes

• 2 kg de Mistura para Pão da Vovó Bonasse
• 120 g de fermento fresco ou 40 g de fermento seco

• 800 a 900 ml de água gelada

MODO DE PREPARO

1. Misture todos os ingredientes na masseira adicionando a água 
aos poucos. Misture até obter uma massa bem lisa e homogê-
nea em ponto de véu.

2. Divida no tamanho desejado e boleie as peças. 
3. Deixe descansar por ± 30 minutos cobertas com plástico.
4. Modele no formato desejado e deixe fermentar por ± 120 minu-

tos ou até dobrar o volume.
5. Asse a 180°C em forno de lastro ou 150°C em forno turbo por  

± 15 a 20 min.

Rendimento:
9 pães de 

± 285 g 

Pincele o pão, faça cortes na superfície e polvilhe com Farofa 
Doce Bonasse. Asse normalmente.
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Ingredientes

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

• ± 1,1 L de água gelada

MODO DE PREPARO

1. Misture todos os ingredientes na masseira adicionando a água aos 
poucos. Misture até obter uma massa bem lisa e homogênea em 
ponto de véu.

2. Divida no tamanho desejado e boleie as peças.

3. Deixe descansar por ± 20 minutos cobertas com plástico.

4. Modele as peças e acomode em assadeiras untadas com Unta 
Forma ou Desmoldante Total Bonasse

5. Deixe fermentar por ± 60 minutos ou até o ponto.

6. Pincele ou pulverize os pães com ovos batidos no meio do cresci-
mento.

7. Asse a 190 °C em forno de lastro ou 160 °C em forno turbo por  
± 15 minutos.

Rendimento:
105 pães de 

± 26 g 

Pão de Alho
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Pão de 
 Batata

MODO DE PREPARO

1. Misture todos os ingredientes na masseira adicionando a água aos 
poucos. Misture até obter uma massa bem lisa e homogênea em 
ponto de véu.

2. Divida no tamanho desejado e boleie as peças.

3. Deixe descansar por ± 20 minutos cobertas com plástico.

4. Boleie novamente as peças e deixe fermentar por ± 90 minutos ou 
até o ponto.

5. Pincele com gemas de ovos.

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

Rendimento:
44 pães de 
± 60 g sem 

recheio

Ingredientes

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

• 920 ml a 1 L de água gelada

Pode ser recheado com requeijão, frango 
desfiado, uma combinação de ambos ou com 
outros ingredientes de sua preferência.
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Ingredientes

• 2 kg de Mistura para Pão de Cebola Bonasse
• 60 g de fermento fresco ou 20 g de fermento seco

• ± 1,04 L de água gelada

MODO DE PREPARO

1. Misture todos os ingredientes na masseira adicionando a água aos 
poucos. Misture até obter uma massa bem lisa e homogênea em 
ponto de véu.

2. Divida no tamanho desejado e boleie as peças. 

3. Deixe descansar por ± 15 minutos cobertas com plástico.

4. Modele, acomode em assadeiras untadas com Unta Forma ou 
Desmoldante Total Bonasse e deixe fermentar por ± 120 minutos.

5. Asse a 190 °C em forno de lastro ou 160 °C em forno turbo por  
± 25 minutos.

Rendimento:
45 pães de 

± 60 g 

Pão de 
 Cebola

Reduza a quantidade de água, deixando a massa mais firme, 
banhe na manteiga e passe na farinha de trigo. Na hora de 
assar, faça cortes na superfície e aplique fios 
de manteiga. Você terá um delicioso Semi 
Italiano sabor Cebola.
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Pão de Cebola 
Extra Sabor

MODO DE PREPARO

1. Misture todos os ingredientes na masseira adicionando a água aos 
poucos. Misture até obter uma massa bem lisa e homogênea em 
ponto de véu.

2. Divida no tamanho desejado e boleie as peças. 
3. Deixe descansar por ± 15 minutos cobertas com plástico.
4. Modele, acomode em assadeiras untadas com Unta Forma ou 

Desmoldante Total Bonasse.
5. Deixe fermentar por ± 90 minutos ou até o ponto.
6. Asse a 190 °C em forno de lastro ou 160 °C em forno turbo por  

± 25 minutos.

Rendimento:
45 pães de 

± 60 g

Ingredientes

• 2 kg de Mistura para Pão de Cebola Extra Sabor Bonasse
• 90 g de fermento fresco ou 30 g de fermento seco

• ± 1 L de água gelada

Faça saborosos mini croissants de Pão de Cebola 
Extra Sabor, excelente petisco para festas e eventos.

O Pão de Cebola Extra Sabor tem elevada maciez e um 
sabor marcante de cebola. Os flocos de cebola são o 

diferencial deste pão, perfeito para sanduíches recheados 
ou, até mesmo, para consumo puro.
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MODO DE PREPARO

1. Misture todos os ingredientes na masseira adicionando a água aos 
poucos. Misture até obter uma massa bem lisa e homogênea em 
ponto de véu.

2. Divida no tamanho desejado e boleie as peças.

3. Deixe descansar por ± 15 minutos cobertas com plástico. 

4. Modele as peças e acomode em formas para pão untadas com Unta 
Forma ou Desmoldante Total Bonasse.

5. Deixe fermentar por ± 120 minutos ou até o ponto.

6. Asse a 190 °C em forno de lastro ou 160 °C em forno turbo por ± 30 
minutos.

Rendimento:
47 pães de 

± 60 g 

Pão de 
Cenoura

Ingredientes

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

• ± 1,16 de água gelada



21

Pão de 
Churros

Ingredientes

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

• ± 920 ml de água gelada

MODO DE PREPARO

1. Misture todos os ingredientes na masseira adicionando a água aos 
poucos. Misture até obter uma massa bem lisa e homogênea em 
ponto de véu.

2. Divida no tamanho desejado e boleie as peças.
3. Deixe descansar por ± 30 minutos cobertas com plástico.
4. Modele as peças em formato de churros.
5. Deixe fermentar por ± 90 minutos ou até o ponto.
6. Asse a 190 °C em forno de lastro ou 160 °C em forno turbo por  

± 18 minutos.
7. Banhe os pães na manteiga derretida. Utilize açúcar e canela para 

decorar e aplique um Recheio Bonasse do sabor desejado.

Rendimento:
60 pães de 

± 45 g 

Experimente fritar o Pão de Churros Bonasse 
e depois recheie com Doce de Leite. Passe no 
açúcar e canela.
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MODO DE PREPARO

1. Misture todos os ingredientes na masseira adicionando a água aos 
poucos. Misture até obter uma massa bem lisa e homogênea em 
ponto de véu.

2. Divida no tamanho desejado e boleie as peças.

3. Deixe descansar por ± 15 minutos cobertas com plástico.

4. Modele, acomode em formas untadas com Unta Forma ou 
Desmoldante Total Bonasse.

5. Deixe fermentar por ± 120 minutos ou até o ponto.

6. Asse a 180 °C em forno de lastro ou 160 °C em forno turbo por  
± 25 minutos.

Rendimento:
8 pães de 

± 320 g 

Pão de 
Coco

Ingredientes

• 2 kg de Mistura para Pão de Coco Bonasse
• 90 g de fermento fresco ou 30 g de fermento seco

• 800 a 900 ml de água gelada

Experimente pincelar e polvilhar coco 
ralado depois de modelar.
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Ingredientes

• 1,5 kg de Mistura para Pão de Laranja Bonasse
• 70 g de fermento fresco
• ± 650 ml de água gelada

MODO DE PREPARO

1. Misture todos os ingredientes na masseira adicionando a água aos 
poucos. Misture até obter uma massa bem lisa e homogênea em 
ponto de véu.

2. 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.

3. Deixe descansar por ± 45 minutos.

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

Rendimento:
120 pães de 

± 20 g

Pão de 
 Laranja
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MODO DE PREPARO

1. Misture todos os ingredientes na masseira adicionando a água aos 
poucos. Misture até obter uma massa bem lisa e homogênea em 
ponto de véu.

2. Divida no tamanho desejado e boleie as peças. 

3. Deixe descansar por ± 15 minutos cobertas com plástico.

4. Modele as peças, acomode em formas untadas com Unta Forma 
ou Desmoldante Total Bonasse.

5. Deixe fermentar por ± 90 minutos ou até o ponto.

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

Rendimento:
44 pães 

de ± 60 g 

Pão de 
Madioquinha

Ingredientes

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

• 880 ml a 1 L de água gelada
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Ingredientes

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

• ± 920 ml de água gelada

MODO DE PREPARO

1. Misture todos os ingredientes na masseira adicionando a água aos 
poucos. Misture até obter uma massa bem lisa e homogênea em 
ponto de véu.

2. Divida no tamanho desejado e boleie as peças.

3. Deixe descansar por ± 20 minutos cobertas com plástico.

4. Modele e acomode em formas untadas com o Unta Forma Bonasse 
ou Desmoldante Total Bonasse.

5. Deixe fermentar por ± 90 minutos ou até o ponto.

6. Asse a 180 °C em forno de lastro ou 160 °C em forno turbo por  
± 30 minutos.

Rendimento:
100  

bisnaguinhas 
de ± 25 g 

Pão de 
 Milho

Experimente fazer no formato de bisnaga 
recheado com Curau de Milho Bonasse. Uma 
combinação sem igual.
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MODO DE PREPARO

1. Misture todos os ingredientes na masseira adicionando a água aos 
poucos. Misture até obter uma massa bem lisa e homogênea em 
ponto de véu.

2. Divida no tamanho desejado e boleie as peças.

3. Deixe descansar por ± 30 minutos cobertas com plástico.

4. Modele no formato desejado, banhe em clara de ovo e passe na 
farinha de trigo. 

5. Deixe fermentar por ± 90 minutos.

6. Faça cortes na superfície e coloque fios de manteiga sobre o corte.

7. Asse a 200 °C em forno de lastro ou 180 °C em forno turbo por  
± 25 minutos, aplicando vapor no início.

Rendimento:
27 pães de 

± 110 g 

Pão de 
Tapioca

Ingredientes

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

• ± 1,2 L de água gelada

Pão versátil com tapioca 
granulada na composição
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Pão Doce

Ingredientes

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

• ± 800 ml de água gelada

MODO DE PREPARO

1. Misture todos os ingredientes na masseira adicionando a água aos 
poucos. Misture até obter uma massa bem lisa e homogênea em 
ponto de véu.

2. Divida no tamanho desejado e boleie as peças.

3. Deixe-as descansar por ± 20 minutos cobertas com plástico.

4. Modele as peças e deixe fermentar por ± 90 minutos ou até o 
ponto.

5. Pincele os pães com gemas de ovos e decore-os se desejar.

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

Rendimento:
48 pães de 

± 50 g 

Utilize o Creme de Confeiteiro Pronto Bonasse. 
Basta cortar um dos bicos e usar. Praticidade e 
sabor unidos em um só produto.
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MODO DE PREPARO

1. Misture todos os ingredientes na masseira adicionando a água aos 
poucos. Misture até obter uma massa bem lisa e homogênea em 
ponto de véu.

2. Divida no tamanho desejado e boleie as peças.

3. Modele e acomode em formas untadas com Unta Forma ou 
Desmoldante Total Bonasse.

4. Deixe fermentar por ± 90 minutos ou até o ponto.

5. Asse a 180 °C em forno de lastro ou 160 °C em forno turbo por  
± 15 minutos.

Rendimento:
97 pães de 

± 26 g 

Pão Egg

Ingredientes

• 2 kg de Mistura para Pão Egg Bonasse
• 120 g de fermento fresco ou 40 g de fermento biológico seco

• ± 800 ml de água gelada
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Pão Francês 
Integral

Ingredientes

• 2 kg de Mistura para Pão Francês Integral Bonasse
• 60 g de fermento fresco ou 20 g de fermento seco

• ± 1,1 L de água gelada

MODO DE PREPARO

1. Misture todos os ingredientes na masseira adicionando a água aos 
poucos. Misture até obter uma massa bem lisa e homogênea em 
ponto de véu.

2. Divida a massa no tamanho desejado e boleie as peças.
3. Deixe descansar por 20 minutos, cobertas com plástico.
4. Modele os pães no formato desejado.
5. Deixe fermentar por ± 90 minutos ou até o ponto.
6. Faça os cortes na massa.
7. Asse a 200 °C em forno de lastro ou 170 °C em forno turbo por ± 20 

minutos, aplicando vapor no início.

Rendimento:
44 pães de 

± 60 g 

A crosta pálida pode ser por alta temperatura 
de fermentação, baixa temperatura de forno, 
cozimento insuficiente, falta de vapor no forno, 
forno frio ou excesso de descanso da massa.
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Pão Integral

MODO DE PREPARO

1. Misture todos os ingredientes na masseira adicionando a água aos 
poucos. Misture até obter uma massa bem lisa e homogênea em 
ponto de véu.

2. Divida no tamanho desejado e boleie as peças.

3. Deixe descansar por ± 20 minutos cobertas com plástico.

4. Boleie novamente as peças e deixe fermentar por ± 90 minutos ou 
até o ponto.

5. Asse a 180 °C em forno de lastro ou 150 °C em forno turbo por ± 30 
minutos, aplicando vapor no início.

Rendimento:
9 pães de 

± 300 g

Ingredientes

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

• ± 1,1 L de água gelada

Experimente fazer em outros formatos. Os mini pães são ex-
celentes para o café da manhã!
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Para que o pão italiano fique com a casca mais 
grossa e com “pururuca” na superfície, guarde os 
pães na câmara e asse no dia seguinte.

MODO DE PREPARO

1. Misture todos os ingredientes na masseira adicionando a água aos 
poucos. Misture até obter uma massa bem lisa e homogênea em 
ponto de véu.

2. Divida a massa no tamanho desejado e boleie as peças.

3. Deixe descansar por ± 120 minutos cobertas com plástico.

4. Modele os pães no formato desejado.

5. Deixe fermentar por ± 90 minutos ou até o ponto.

6. Faça os cortes na massa.

7. Asse a 220 °C em forno de lastro ou 190 °C em forno turbo por ± 40 
minutos, aplicando vapor no início.

Rendimento:
10 pães de 

± 280 g 

Pão 
Italiano

Ingredientes

• 2 kg de Mistura para Pão Italiano Bonasse
• 24 g de fermento fresco ou 8 g de fermento seco

• ± 1,2 L de água gelada
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Pão Macio

Ingredientes Pão de Forma Pão de 
Hambúrguer Pão Doce

MISTURA PÃO 
 MACIO BONASSE 1 kg 1 kg 1 kg

ÁGUA ± 460 ml ± 400 ml ± 400 ml

FERMENTO Fresco 30 g /  
Seco 10 g

Fresco 30 g /  
Seco 10 g

Fresco 30 g /  
Seco 13 g

OVOS -------- -------- 40 g (1 unidade)

MODO DE PREPARO

1. Coloque a Mistura para Pão Macio Bonasse na masseira adicionan-
do a água aos poucos.

2. Adicione o fermento e misture até obter uma massa bem lisa e ho-
mogênea em ponto de véu.

3. Divida no tamanho desejado e boleie as peças.

4. Deixe fermentar até o ponto.

5. Asse a 170 °C em forno de lastro ou 150 °C em forno turbo por ± 18 
minutos.

Rendimento:
24 pães de 

± 50 g 

Desenvolvido especialmente para 
agilizar a produção de pães macios 

para lanches e pães doces!
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Ingredientes

• 1 kg de Mistura para Pão Mais Leve Bonasse do sabor desejado
• 30 g de fermento fresco ou 10 g de fermento seco

• ± 600 ml de água gelada para pães macios e ± 500 ml para pães crocantes

MODO DE PREPARO

1. Misture todos os ingredientes na masseira adicionando a água aos 
poucos. Misture até obter uma massa bem lisa e homogênea em 
ponto de véu.

2. Divida no tamanho desejado e boleie as peças.

3. Deixe descansar por ± 15 minutos cobertas com plástico.

4. Modele as peças e passe-as na farinha de decoração. Coloque em 
formas ou assadeiras untadas com Unta Forma ou Desmoldante 
Total Bonasse

5. Deixe fermentar por ± 180 minutos ou até o ponto.

6. Asse a 190 °C em forno de lastro ou 160 °C em forno turbo por ± 30 
minutos, aplicando vapor no início.

Rendimento:
4 pães de 

± 350 g 

Pão 
 Mais Leve

Disponível nas versões: Centeio, Integral, 
Multigrãos e Preto.



34

Pão Semi 
Italiano

Ingredientes

• 2 kg de Mistura para Pão Semi Italiano Bonasse
• 60 g de fermento fresco ou 20 g de fermento seco 

• ± 1,16 L de água gelada

MODO DE PREPARO

1. Misture todos os ingredientes na masseira adicionando a água aos 
poucos. Misture até obter uma massa bem lisa e homogênea em 
ponto de véu.

2. Divida no tamanho desejado e boleie as peças.

3. Deixe descansar por ± 20 minutos, cobertas com plástico.

4. Modele no formato desejado, banhe em clara de ovo e passe na 
farinha de trigo. 

5. Deixe fermentar por ± 90 minutos ou até o ponto.

6. Faça cortes na superfície, coloque fios de manteiga sobre o corte.

7. Asse a 200 °C em forno de lastro ou 180 °C em forno turbo por ± 25 
minutos, aplicando vapor no início.

Rendimento:
26 pães de 

± 110 g 

Casca crocante e miolo macio com sabor 
amanteigado e levemente ácido. 
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Sonho

MODO DE PREPARO

1. Coloque a Mistura para Sonho Bonasse, a água e os ovos na massei-
ra e misture em velocidade lenta por ± 3 minutos.

2. Adicione o fermento e bata por ± 8 minutos em velocidade rápida, 
até obter uma massa bem lisa e pouco elástica.

3. Divida no tamanho desejado e boleie as peças.

4. Deixe fermentar por ± 60 minutos ou até o ponto.

5. Frite a 160 °C em óleo ou gordura apropriados por ± 5 minutos, 
virando o lado na metade da fritura.

Rendimento:
78 unidades 

de ± 34 g 
sem recheio

Ingredientes

• 2 kg de Mistura para Sonho Bonasse
• 60 g de fermento fresco ou 20 g de 

fermento seco

• 300 g de ovos (± 6 unidades)
• ± 760 ml de água gelada
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Ingredientes da Esponja Ingredientes do Reforço
• 600 g de farinha de trigo especial
• 180 g de fermento fresco ou 60 g de 

fermento seco
• 360 ml de água em temperatura ambiente

• 2 kg de Panetone em Pó Cappuccino 
com gemas Bonasse

• 700 g de gotas de chocolate
• 600 ml de água gelada

Rendimento:
10 panetones 

 de ± 430 g 

Panetone
 Cappuccino

MODO DE PREPARO

1. Misture todos os ingredientes da esponja na masseira até obter 
uma massa homogênea. Deixe descansar por ± 40 minutos, cober-
ta com um plástico.

2. Adicione os ingredientes do reforço, exceto as gotas de chocolate, 
à esponja e uma parte da água. Misture na velocidade lenta por  
± 5 minutos. Passe para a velocidade alta e, aos poucos, adicione o 
restante da água e misture até obter uma massa bem lisa e homo-
gênea em ponto de véu.

3. Adicione as gotas de chocolate bem geladas e misture em veloci-
dade lenta por 1 minuto.

4. Divida em peças de 450 g para panetones e 100 g para minipaneto-
nes e boleie as peças. Deixe descansar por ± 20 minutos cobertas 
com um plástico. Boleie novamente e coloque nas formas.

5. Deixe fermentar por ± 180 minutos ou até o ponto.
6. Asse a 180 °C em forno de lastro ou 150 °C em forno 

turbo por ± 45 minutos. Para minipanetones asse por  
± 30 minutos.
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Panetone 
em Pasta  
c/ Gemas

Rendimento:
25 panetones 

de ± 500 g 
23 panetones 
de chocolate 

de ± 500 g

Ingredientes da Esponja Ingredientes do Reforço Frutas Sugeridas
• 1,5 kg de farinha de trigo 

especial
• 300 g de fermento fresco 

ou 100 g de fermento seco
• 1 L de água em temperatu-

ra ambiente

• 3,5 kg de farinha de trigo 
especial

• 2,3 kg de Panetone em 
Pasta c/ Gemas Bonasse

• 2 L de água gelada

• 2 kg de frutas cristalizadas
• 1 kg de uvas passas
• Para Panetone de Cho-

colate: 2 kg de gotas de 
chocolate

MODO DE PREPARO
1. Misture todos os ingredientes da esponja na masseira até obter 

uma massa homogênea. Deixe descansar por ± 40 minutos, co-
berta com um plástico.

2. Adicione os ingredientes do reforço, exceto as frutas ou gotas de 
chocolate, à esponja e uma parte da água. Misture na velocidade 
lenta por ± 5 minutos. Passe para a velocidade alta e, aos poucos, 
adicione o restante da água e misture até obter uma massa bem 
lisa e homogênea em ponto de véu.

3. Adicione as uvas, frutas ou gotas de chocolate e misture em velo-
cidade lenta por 1 minuto.

4. Divida em peças de 540 g para panetones e 110 g para minipane-
tones e boleie as peças. Deixe descansar por ± 30 minutos cober-
tas com plástico. Boleie novamente e coloque nas formas.

5. Deixe fermentar por ± 180 minutos ou até o ponto.
6. Asse a 190 °C em forno de lastro por ± 45 minu-

tos ou 160 °C em forno turbo por 35 a 40 minu-
tos. Para minipanetones asse por ± 25 minutos.
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Panetone em 
Pó c/ Gemas

Rendimento:
10 panetones 

de ± 500 g 
9 panetones 
de chocolate 

de ± 500 g

Ingredientes da Esponja Ingredientes do Reforço Frutas Sugeridas
• 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 em tempera-

tura ambiente

• 2 kg de Panetone em 
Pó c/ Gemas de Ovos 
Bonasse

• 700 ml de água gelada

• 800 g de frutas cristali-
zadas

• 400 g de uvas passas
• Para Panetone de 

Chocolate: 800 g de 
gotas de chocolate

MODO DE PREPARO

1. Misture todos os ingredientes da esponja na masseira até obter 
uma massa homogênea. Deixe descansar por ± 60 minutos, co-
berta com plástico.

2. Adicione os ingredientes do reforço, exceto as frutas ou gotas de 
chocolate, à esponja e uma parte da água. Misture na velocidade 
lenta por ± 5 minutos. Passe para a velocidade alta e, aos poucos, 
adicione o restante da água e misture até obter uma massa bem 
lisa e homogênea em ponto de véu.

3. Adicione as uvas, frutas ou gotas de chocolate e misture em velo-
cidade lenta por 1 minuto.

4. Divida em peças de 540 g para panetones e 110 g para minipane-
tones e boleie as peças. Deixe descansar por ± 30 minutos cober-
tas com plástico. Boleie novamente e coloque nas formas.

5. Deixe fermentar por ± 180 minutos ou até o ponto.
6. Asse a 190 °C em forno de lastro por ± 45 minutos 

ou 160 °C em forno turbo por 35 a 40 minutos. 
Para minipanetones asse por ± 25 minutos.



Confeitaria
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MODO DE PREPARO

1. Misture todos os ingredientes na batedeira com o batedor tipo 
raquete em velocidade lenta por ± 3 minutos.

2. Despeje a massa em formas untadas com Unta Forma ou 
Desmoldante Total Bonasse.

3. Asse a 170 °C em forno de lastro ou 150 °C em forno turbo por 
± 35 minutos.

Ingredientes

• 1 kg de Mistura para Bolo Caseirinho de Fubá Bonasse 
• 400 g de ovos (aproximadamente 8 unidades)

• 400 ml de água
• 180 ml de óleo

Bolo 
 Caseirinho 

 de Fubá

O Caseirinho de Fubá possui em sua 
composição 100% de fubá/farinha de milho, 
resultando em um miolo mais uniforme e liso, 

com o leve e saboroso toque de erva doce.

Rendimento:
4 bolos  

de ± 500 g
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Bolos 
Cremosos

MODO DE PREPARO

1. Misture todos os ingredientes manualmente ou na batedeira em 
velocidade baixa até obter uma massa homogênea.

2. Despeje a massa em formas untadas com Unta Forma ou 
Desmoldante Total Bonasse ou forradas com papel conforme o 
modelo desejado.

3. Asse em banho-maria a 180 °C em forno de lastro ou 150 °C em 
forno turbo por 35 a 40 minutos. O tempo de forneamento pode 
variar conforme o tamanho e a capacidade das formas.

Rendimento:
6 bolos de  

± 300 g

Ingredientes

• 1 kg de Mistura para Bolo Cremoso Bonasse do 
sabor desejado 

• 350 g de ovos (± 7 unidades)
• 600 ml de leite (Sugerimos substituir o leite por 

60 g de Bonalat Bonasse + 540 ml de água) 

• 60 g de adicionais (coco 
ralado, queijo ralado ou 
amendoim triturado, de 
acordo com o sabor do bolo)

Disponível nos sabores: Abóbora com Coco, Aipim, Caçarola com Queijo, 
Coco, Frutas Vermelhas, Milho e Pé de Moleque.
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MODO DE PREPARO

1. Coloque todos os ingredientes na batedeira e bata em velocidade alta 
utilizando o batedor tipo globo por aproximadamente 6 minutos.

2. Despeje a massa em formas untadas com Unta Forma ou Desmoldante 
Total Bonasse ou forradas com papel conforme o modelo desejado. 
Deixe aproximadamente 1/3 da capacidade da forma livre para o 
crescimento do bolo.

3. Asse a 180 °C em forno de lastro ou 150 °C em forno turbo por ± 20 
minutos. O tempo de forneamento pode variar conforme o tamanho 
e a capacidade das formas.

Rendimento:
5 bolos  

de ± 320 g

Bolo 
Integral

Ingredientes

• 1 kg de Mistura para Bolo Integral de Banana 
com Aveia e Mel Bonasse

• 400 ml de leite (Sugerimos substituir o leite por 
40 g de Bonalat Bonasse + 360 ml de água)

• 250 g de ovos
• 75 g de óleo de canola

Desenforme uns 5 minutos depois de saído do forno, senão o bolo começa 
a criar umidade no fundo e fica mais difícil de desenformar.

100% Farinha 
Integral

Açúcar adicionado 
100% mascavo

Fonte 
 de Fibras
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MODO DE PREPARO

1. Coloque na batedeira a Mistura para Bolo Nega Maluca Bonasse, 
óleo e ovos.

2. Bata em velocidade lenta utilizando o batedor tipo globo por 30 
segundos. Aumente para velocidade alta e adicione a água aos pou-
cos. Bata por aproximadamente 4 minutos.

3. Despeje a massa em formas untadas ou forradas com papel confor-
me o modelo desejado. Deixe aprox. 1/3 da capacidade da forma 
livre para o crescimento do bolo.

4. Asse a 180 °C em forno de lastro ou 160 °C em forno turbo por  
± 35 minutos. O tempo de forneamento deve variar conforme o 
tamanho e a capacidade das formas.

Rendimento:
5 bolos de 

± 350 g

Bolo Nega 
Maluca

Ingredientes

• 1 kg de Mistura para Bolo Nega Maluca Bonasse
• 350 g de ovos (± 7 unidades)

• 250 g de óleo
• 300 ml de água

Sabor de chocolate, massa escura, 
miolo muito macio e aberto.
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Bolos Secos

MODO DE PREPARO

1. Coloque na batedeira todos os ingredientes.
2. Bata em velocidade alta utilizando o batedor tipo globo por aproxi-

madamente 5 minutos.
3. Despeje a massa em formas untadas ou forradas com papel confor-

me o modelo desejado: redonda, com furo, retangular, de muffins, 
bolo inglês etc. Deixe aprox. 1/3 da capacidade da forma livre para 
o crescimento do bolo.

4. Asse a 180 °C/200 °C em forno de lastro ou 160 °C/180 °C em forno 
turbo por ± 30 minutos. O tempo de forneamento deve variar 
conforme o tamanho e a capacidade das formas.

Rendimento:
5 bolos de 

 ± 300 g

Disponível nos sabores: Abacaxi, Aipim, Banana, Baunilha, Cenoura, Chocolate, 
Churros, Coco, Formigueiro, Fubá, Laranja, Leite Condensado, Limão, Maracujá, 
Milho e Neutro.

Ingredientes

• 1 kg de Mistura para Bolo Bonasse 
do sabor desejado

• 300 g de ovos (± 6 unidades)

• 400 ml de leite (Sugerimos substituir o leite 
por 40 g de Bonalat Bonasse + 360 ml de 
água)
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Bombas & 
 Carolinas

MODO DE PREPARO

1. Adicione na batedeira a Mistura para Bombas e Carolinas Bonasse e 
o óleo e bata em velocidade média.

2. Acrescente a água e os ovos aos poucos. Aumente para velocidade 
alta e bata por 5 minutos.

3. Com auxílio de uma manga de confeitar, pingue as massas nas assa-
deiras previamente untadas com Unta Forma ou Desmoldante Total 
Bonasse.

4. Asse a 150 °C em forno turbo por ± 25 minutos ou 180 °C forno de 
lastro por ± 30 minutos.

Rendimento:
280 carolinas 

de ± 3,5 g 
sem recheio

Ingredientes

• 500 g de Mistura para Bombas e Carolinas 
Bonasse

• 375 ml de óleo

• 400 g ovos (± 8 unidades)
• 375 ml de água

Produza deliciosas bombas e carolinas salgadas. 
Acrescente temperos desidratados à massa e 
recheie com patês e recheios salgados.
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Brilho e 
Cobertura

Produto à base de amido, o Brilho Bonasse confere um 
acabamento elegante e atraente para bolos, tortas, frutas, 
papel de arroz e doces, com várias opções a sua escolha.

Disponível nos sabores: Branco Whiteness, Caramelo, Choco-
late, Maracujá com sementes, Morango e Neutro.
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Disponível nos sabores:
• Milho com fubá e erva doce.
• Portuguesa com abóbora em pó, batata em pó, frutas cristalizadas 

e uvas passas.

Broa

MODO DE PREPARO

1. Coloque os ingredientes na batedeira e bata com batedor raquete 
até obter uma massa bem lisa e homogênea.

2. Divida em peças de 60 g ou no tamanho desejado e boleie.

3. Coloque em assadeiras e pincele com gema de ovos.

4. Asse a 180 °C em forno de lastro ou 150 °C em forno turbo por ± 20 
minutos.

Rendimento:
20 broas 
de ± 54 g

Ingredientes

• 1 kg de Mistura para Broa Bonasse
• 200 g de ovos (± 4 unidades)
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MODO DE PREPARO

1. Misture todos os ingredientes manualmente ou na batedeira 
em velocidade lenta utilizando o batedor tipo globo por  
± 2 minutos.

2. Despeje a massa em uma forma forrada com papel manteiga.

3. Asse a 180 °C em forno de lastro ou 140 °C em forno turbo por  
± 45 minutos. O tempo de forneamento deve variar conforme o 
tamanho e a capacidade das formas.

Rendimento:
24 pedaços de 

± 63 g

Ingredientes

• 1 kg de Mistura para Brownie Bonasse
• 175 ml de óleo
• 330 g de ovos

• 65 ml de água
• 75 g de nozes picadas (opcional)

Brownie
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Cakes

MODO DE PREPARO

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

2. Despeje a massa em formas untadas com Unta Forma ou 
Desmoldante Total Bonasse.

3. Asse a 180 °C/200 °C em forno de lastro ou 150 °C/160 °C em forno 
turbo por ± 35 minutos.

Rendimento:
5 fatias de 

± 320 g

Ingredientes

• 1 kg de Mistura para Cake Bonasse do 
sabor desejado

• 450 g de ovos (± 9 unidades)

• 200 g de óleo vegetal
• 225 ml de água

A mistura para cake não aceita batimento forte. Apenas 
homogeneíze os ingredientes e está pronto para ser assado.

Disponível nos sabores: Abacaxi, Cenoura, Chocolate, Fubá, Indiano, 
Laranja, Limão Siciliano, Milho, Multi Cake (Neutro), Multicereais, 
Panetone, Pão de Mel, Red Velvet e Tapioca.

Os cakes da Bonasse possuem elevada 
umidade e maciez por muito mais tempo. 

Textura pesada própria para receber coberturas 
e recheios sem perder sua estrutura.
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Caldas de Caramelo

As Caldas de Caramelo Bonasse estão disponíveis em embalagens 
de 4,3 kg e 7 kg diferenciando-se pelo peso, viscosidade e cor.

A calda de 4,3 kg é menos viscosa e mais clara e a de 7 kg é 
mais viscosa e escura, com sabor mais intenso de caramelo. 



51

Caldas para Molhar Bolo

Estão disponíveis duas caldas para molhar bolo: a Calda 3 
Leites, mais concentrada, de 1 L e Calda para Molhar Bolo de 
3 kg. 

Ambas são congeladas, sendo necessário descongelar para serem 
utilizadas. Depois de descongeladas devem ser armazenadas sob 
refrigeração por 7 dias no máximo.
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GANACHE BLACK GANACHE WHITE

MODO DE USO 
Para cobertura de bolos, tortas, donuts e doces em geral.

Aqueça em banho-maria ou em microondas  
e aplique sobre os produtos desejados.

Coberturas Ganache e 
 Coberturas Torrone 

Acabamento impecável, liso e brilhante com sabor intenso de chocolate.

TORRONE BLACK TORRONE WHITE

Nossas coberturas Torrone Black e White possuem um sabor delicioso 
do chocolate puro combinado com a suave crocância do caju xerém.
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MODO DE PREPARO COM BONALAT

1. Misture o pó do Bonalat ao pó do creme Curau de Milho.

2. Leve a água ao fogo e, ao iniciar fervura, adicione os dois 
pós misturados.

3. Cozinhe até o ponto, mexendo sempre.

MODO DE PREPARO COM LEITE

1. Despeje o leite em uma panela, leve ao fogo até a fervura e  
adicione o Curau de Milho.

2. Cozinhe até o ponto, mexendo sempre.

Creme Curau 
de Milho

Ingredientes

• 1 kg de Mistura para Creme Curau de Milho Bonasse
• 2 L de leite (Sugerimos substituir o leite por 200 g de Bonalat Bonasse + 1,8 L de 

água)

Rendimento:
Aprox. 2,8 kg de 

creme pronto 
(perda por 

cozimento = ± 6 %)

Ótima opção para recheios e também consumido em 
porções individuais com canela.
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Creme de 
Confeiteiro

Ingredientes

• 1 kg de Mistura para Creme de Confeiteiro Bonasse
• 250 a 300 g de Bonalat

• 2,25 L de água

MODO DE PREPARO

1. Misture o pó do Bonalat ao pó do Creme de Confeiteiro.

2. Leve a água ao fogo e ao iniciar fervura, adicione os dois pós 
misturados.

3. Cozinhe até o ponto, mexendo sempre.

Rendimento:
Aprox. 3,3 kg de 

creme pronto
(perda por 

cozimento = ± 6 %)

Se desejar um creme mais cremoso, utilize a quantidade 
de 250 g de Bonalat. Se desejar um creme mais firme, 
utilize a quantidade de 300 g.

Mais cremosidade e economia com 
 maior shelf life do produto final.
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Creme de Confeiteiro Pronto 
 e Creme de Confeiteiro a Frio

CREME DE CONFEITEIRO PRONTO

CREME DE CONFEITEIRO A FRIO

MODO DE PREPARO 
Misture em batedeira na velocidade 

alta até o ponto desejado.

Ingredientes

• 1 kg de Mistura para Creme a 
Frio Bonasse

• 2 L de leite (sugerimos substituir 
o leite por 200 g de Bonalat 
Bonasse + 1,8 L de água)

• Prático, pronto para aplicação
• Forneável c/ ótima estabilidade

• Maior shelf life
• Não contém lactose

SABOR CHOCOLATE



56

Creme
Holandês

Ingredientes

• 400 g de Mistura para Creme Holandês Bonasse
• 600 g de água gelada

• 600 g a 1 kg de chocolate branco derretido

MODO DE PREPARO

1. Coloque a Mistura para Creme Holandês Bonasse e a água na batedeira e misture 
em velocidade alta por ± 6 minutos.

2. Acrescente o chocolate derretido e misture manualmente até obter um creme 
homogêneo. O chocolate não pode estar muito quente. A temperatura ideal é cerca 
de 30 °C.

A maneira rápida e prática de produzir delícias!  
Para tortas, bolos, fatias, lunas, 

monoporções, profiteroles e doces em geral.
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Creme Merengue 
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 mistu-
ra 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, aplique a cobertura na superfície da colomba. Polvilhe açúcar de 
confeiteiro.
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Creme Merengue 
Macaron

Ingredientes

• 200 g de Mistura para Merengue 
Bonasse

• 100 ml de água morna

• 70 g de farinha de amêndoa
• 70 g de açúcar de confeiteiro
• Corante hidrossolúvel ou em gel

MODO DE PREPARO

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

2. Peneire a farinha de amêndoa e o açúcar de confeiteiro. Misture lentamente com o 
merengue batido utilizando um fuê.

3. Coloque em uma manga de confeitar e pingue no tamanho desejado.
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.
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Ingredientes

• 1 kg de Mistura para Merengue Bonasse
• 400 ml de água

MODO DE PREPARO

Bata em velocidade alta por 6 minutos ou até a consistência desejada e use para cobrir 
tortas e doces em geral.

Creme Merengue 
Merengue

Rende até 3 vezes mais em volume.
1 kg de Merengue Bonasse cobre até 15 tortas 

de 15 cm de diâmetro!

VANTAGENS

Resistente a altas 
temperaturas como 

forno e maçarico
Versátil Ótimo 

 rendimento
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Creme Merengue 
Suspiro

Ingredientes

• 1 kg de Mistura para Merengue Bonasse
• 400 ml de água

MODO DE PREPARO

1. Bata em velocidade alta por 6 minutos ou até a consistência desejada.
2. Asse suavemente a 90 °C por ± 90 minutos. O tempo varia conforme o tamanho dos 

suspiros.
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Creme
Pavê

Ingredientes

• 1 kg de Mistura para Creme Pavê Bonasse
• 2 L de leite (sugerimos substituir o leite por 200 g 

de Bonalat Bonasse + 1,8 L de água)

MODO DE PREPARO COM LEITE

1. Despeje o leite em uma panela e leve ao fogo até a fervura.

2. Adicione a Mistura de Creme Pavê Bonasse e cozinhe até o 
ponto, mexendo sempre.

MODO DE PREPARO COM BONALAT

1. Misture o pó do Bonalat ao pó do creme Pavê.

2. Leve a água ao fogo e, ao iniciar fervura, adicione os dois 
pós misturados.

3. Cozinhe até o ponto, mexendo sempre.

Rendimento:
Aprox. 2,8 kg de 

creme pronto
(perda por  

cozimento = ± 6 %)
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MODO DE PREPARO

1. Em uma panela, ferva a água e adicione o chocolate branco. Retire do fogo e misture 
até derreter o chocolate.

2. Adicione o Glazing® Bonasse e mexa bem.
3. Hidrate a gelatina e aqueça em microondas. Acrescente na panela e misture suave-

mente.
4. Aplique sobre tortas e bolos congelados.

Glazing®

Ingredientes

• 300 g de Glazing® Bonasse
• 200 g de Chocolate Branco
• 15 g de Gelatina em Pó sem sabor Bonasse

• 45 ml de água para hidratar a 
gelatina

• 200 ml de água

As geleias da linha Glazing® são produzidas à base 
de pectina, fornecem mais brilho, sabor e corte mais 

limpo que as coberturas à base de amido.

Receita de glaçagem utilizando Glazing®

Disponível nos sabores: Chocolate, Limão, Mirtilo, 
Morango, Neutro e Neutro com Raspas de Limão.
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Para reduzir o tempo, misture o ovo e a Mistura para Pão de Ló Bonasse na 
batedeira em velocidade alta por ± 2 minutos.
Adicione a água e misture por mais 6 minutos, totalizando em 8 minutos 
de batimento.

Pão de Ló

Ingredientes

• 5 kg de Mistura para Pão de Ló Bonasse
• 2,5 kg de ovos (± 50 unidades)

• 1 L de água

MODO DE PREPARO

1. Misture os ingredientes na batedeira com o batedor tipo globo em velocidade alta 
por ± 10 minutos. Bata na velocidade lenta por 1 minuto para remoção de bolhas 
de ar.

2. Coloque ± 350 g de massa em formas de 20 cm de diâmetro e 5 cm de altura, pre-
viamente untadas com Unta Forma ou Desmoldante Total Bonasse. A quantidade de 
massa deve variar conforme o tamanho das formas.

3. Asse a 180 °C por ± 35 minutos em forno de lastro ou 160 °C por ± 30 minutos em 
forno turbo.
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Recheio
Forneável

Disponível nos sabores: Abacaxi (c/ pedaços de fruta), Ameixa (c/ 
pasta de ameixa), Baba de Moça, Baunilha, Brigadeiro, Chocolate, 
Chocolate com Avelã (c/ pedaços de avelãs), Chocolate Trufado, 
Coco (c/ flocos de coco), Doce de Leite, Frutas Vermelhas (c/ 
pedaços de framboesa e amora), Goiabada Cremosa (c/ polpa de 

Os Recheios Bonasse são práticos e versáteis com consistência e 
sabores ideais para rechear variados tipos de doces e pães.
Uma característica importante é que o sabor, a cor e a textura se 
mantêm estáveis ao congelamento e forneamento.

goiaba), Leite Condensado, Leite em Pó, Limão (c/ 
raspas de limão), Maracujá, Morango (c/ pedaços de 
morango) e Nozes (c/ nozes picadas).
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speciaisE
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Açúcar 
Gelado

Não derrete e não absorve 
gordura da fritura!

A decoração dura por 
muito mais tempo!

Fornece sensação de frescor!

COBERTURA DE AÇÚCAR PARA 
PRODUTOS DE CONFEITARIA

 
Ideal para cobertura de donuts, sonhos, 
crostolles , croissants, bolos, tortas, bis-
coitos e muito mais!

Indicado para doces que serão 
armazenados a frio!

VANTAGENS
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Ingredientes

• 1 kg de Mistura para Biscoito de Polvilho Bonasse
• 850 ml de água

MODO DE PREPARO

1. Misture todos os ingredientes em velocidade alta na batedeira com 
o batedor tipo raquete por ± 3 minutos.

2. Com o auxílio de um saco de confeitar, pingue a massa no formato e 
tamanho desejado em assadeira lisa.

3. Asse a 200 °C em forno lastro ou 180 °C em forno turbo por ± 20 
minutos.

Rendimento:
1 kg de  

biscoito assado 

Biscoito  
de Polvilho

Biscoitos de polvilho produzidos a frio, não 
precisam escaldar. Leve, crocante e saboroso!
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Bonalat

Se desejar um creme com maior consistência, dissolver conforme abaixo:

100 g de Bonalat + 900 ml de água = 1 L de solução Bonalat

100 g

900 ml

130 g de Bonalat + 900 ml de água = 1,03 L de solução Bonalat

130 g

900 ml

O substituto do leite em suas receitas!

Confira as características e vantagens:

• Produto em pó à base de soro de leite.

• Substitui o leite em pó ou leite fluído em 
receitas de panificação e confeitaria.

• Reduz o custo do produto final.

• Confere mais maciez aos cremes em geral.

• Realça o sabor e o aroma.

• Prolonga o shelf life dos produtos.

• 100 g de leite em pó = 100 g de 
Bonalat Bonasse.
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Chipa

MODO DE PREPARO COM BONALAT

1. Acrescente na batedeira o queijo ralado, a Mistura para Chipa 
Bonasse e o Bonalat Bonasse e misture por 1 minuto.

2. Adicione a água e os ovos e misture com o batedor tipo raquete 
por ± 3 minutos.

3. Estique a massa em forma de tira, corte porções de 40 g e modele 
em formato de meia lua.

4. Asse a 200 °C em forno de lastro ou 170 °C em forno turbo por  
± 15 minutos.

Rendimento:
40 unidades 

de ± 44 g

Experimente adicionar calabresa moída, presunto 
picado ou condimentos  para oferecer variedades.

Ingredientes

• 1 kg de Mistura para Chipa Bonasse
• 300 ml de leite (sugerimos substituir o leite por 

30 g de Bonalat Bonasse + 270 ml de água)

• 500 g de queijo ralado de sua   
 preferência

• 200 g de ovos (± 4 unidades)
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MODO DE PREPARO

1. Coloque na batedeira todos os ingredientes e misture com batedor 
tipo raquete por 2 minutos.

2. Com o auxílio de um rolo, estique a massa sobre a mesa enfarinha-
da na espessura de ± 4 mm.

3. Corte porções de massa retangulares de ± 2 cm de largura x 4 cm 
de comprimento.

4. Frite as porções de massa em óleo em temperatura de ± 180 °C por  
± 2 minutos.

5. Passe os crostolles depois de fritos na mistura de açúcar refinado 
com canela em pó a gosto.

Rendimento:
2,7 kg de 
Crostolles 

 fritos

Ingredientes

• 2 kg de Mistura para Crostolles Bonasse
• ± 500 ml de leite integral (sugerimos substituir o leite 

por 50 g de Bonalat Bonasse + 450 ml de água)

• 200 g de ovos 
(± 4 unidades)

Crostolles

Doce conhecido como cueca virada ou orelha de 
gato. É um doce feito de massa de farinha de trigo 
e ovos, estendida numa tira larga e fina, que é frita

e depois polvilhada com açúcar e canela!
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Farofa Doce 
Crocante

Farofa de amendoim pronta para uso e consumo. 
Usado para cobertura de pães, doces, tortas, bolos, 

sorvetes e tudo mais que você inventar.
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Pão de 
 Minuto

MODO DE PREPARO

1. Misture todos os ingredientes manualmente ou em batedeira 
com auxílio de batedor tipo raquete em velocidade lenta até obter 
uma massa homogênea.

2. Divida a massa em porções de 60 g ou no tamanho desejado.

3. Pincele com gemas de ovos ou peneire amido de milho por cima.

4. Asse a 180 °C em forno lastro ou 150 °C em forno turbo por ± 10 
minutos.

Rendimento:
20 pães  

de ± 55 g

Ingredientes

• 1 kg de Mistura para Pão de Minuto Bonasse
• 250 g de ovos (± 5 unidades)

Pão rápido e fácil de produzir. Textura muito parecida 
com a da broa de milho, porém feito com farinha de 

trigo, por isso conhecido como Broa de Farinha de Trigo.
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MODO DE PREPARO

1. Acrescente na batedeira o queijo ralado, a Mistura para Pão de 
Queijo Bonasse e misture por 2 minutos.

2. Adicione a água e os ovos e misture em velocidade lenta até 
obter uma massa homogênea.

3. Corte e boleie no tamanho desejado.

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

Rendimento:
88 unidades 

de ± 20 g

Sabor e textura da receita caseira!

Pão de 
 Queijo

Ingredientes

• 1 kg de Mistura para Pão de Queijo Bonasse
• 400 g de queijo ralado meia cura ou outro de 

sua preferência

• 400 g de ovos (± 8 unidades)
• 400 g de água
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Salgados 
Fritos

MODO DE PREPARO

1. Ferva a água em uma panela grande.

2. Acrescente a Mistura para Salgados Bonasse e cozinhe, mexendo 
sempre, até que a massa se desprenda do fundo da panela.

3. Deixe a massa esfriar até que seja possível o seu manuseio.

4. Modele e recheie os salgadinhos nos formatos e tamanhos deseja-
dos.

5. Empane os salgados passando-os em ovos batidos e depois envol-
vendo-os em farinha de rosca.

6. Frite em óleo ou gordura específica na temperatura de 180 °C.

Rendimento:
2,4 kg de 

massa cozida

Ingredientes

• 1 kg de Mistura para Salgados Bonasse
• 1,5 L de água
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Clique no link acima e encontre informações completas de 
todos os produtos Bonasse, além de vídeos, novidades e deliciosas receitas!

Acesse nosso site
www.bonasse.com.br
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Complementos
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Complementos

O Fermento Químico Bonasse pro-
porciona excelente volume nas 
mais variadas receitas para bolos. 
A sua formulação especial permi-
te a dupla ação, ou seja, reage em 
contato com os líquidos da receita 
e também com a temperatura du-
rante o processo de assamento.

Amido Antimofo Desmoldante Emulsificante

Fermento Químico Gelatina Glucose

Melhorador Unta Forma
Spray  

Desmoldante
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Baixe o catálogo de 
produtos completo Bonasse! 

Escaneie o QRCode



@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



www.bonasse.com.br
Bonasse Oficial


