


Ninho de Leite
Ingredientes da Massa Ingredientes da  Cobertura e Decoração

• 500 g de Mistura para Cake Neutro Bonasse
• 225 g de ovos
• 112 ml de água
• 100 ml de óleo

• 900 g de Recheio de Leite em Pó Bonasse
• 375 g de chocolate branco temperado ou 

cobertura fracionada (decoração)
• 150 g de confeito de chocolate branco
• 85 g de Brilho Neutro Bonasse
• 75 g de leite em pó

Rendimento da receita:
15 unidades de ± 145 g

Modo de preparo do Cake
1. Misture todos os ingredientes da massa manualmente ou na batedeira em velocidade lenta até 

obter uma massa homogênea.
2. Coloque 60 g de massa em forminhas (8 x 2,5 cm) untadas com Desmoldante Total ou Unta Forma 

Bonasse.
3. Asse a 180 °C em forno de lastro ou 150 °C em forno turbo por ± 15 minutos.
4. Desenforme e deixe esfriar.
5. Com o auxílio de um pincel, aplique o Brilho Neutro Bonasse nas laterais do cake e passe no con-

feito de chocolate branco.
6. Com o auxílio de uma manga de confeitar e um bico frizado, aplique 60 g de Recheio de Leite em 

Pó Bonasse, peneire leite em pó e finalize com o ovo de chocolate branco.

Modo de preparo da decoração
Derreta o chocolate ou a cobertura fracionada conforme instruções do fabricante e molde em formas 
para miniovo de páscoa com no máximo 8 cm de altura.

Validade: 5 dias em temperatura ambiente devidamente embalado.

Observação: As quantidades podem sofrer alterações em função de equipamentos, utensílios e técnicas 
de aplicação.



Ninho de Cenoura 
com Brigadeiro

Ingredientes da Massa Ingredientes da  Cobertura e Decoração
• 500 g de Mistura para Cake Cenoura Bonasse
• 225 g de ovos
• 112 ml de água
• 100 ml de óleo

• 900 g de Recheio de Brigadeiro Bonasse
• 375 g de chocolate meio amargo temperado ou 

cobertura fracionada (decoração)
• 150 g de confeito de chocolate meio amargo
• 85 g de Brilho Neutro Bonasse

Rendimento da receita:
15 unidades de ± 145 g

Modo de preparo do Cake
1. Misture todos os ingredientes da massa manualmente ou na batedeira em velocidade lenta até 

obter uma massa homogênea.
2. Coloque 60 g de massa em forminhas (8 x 2,5 cm) untadas com Desmoldante Total ou Unta Forma 

Bonasse.
3. Asse a 180 °C em forno de lastro ou 150 °C em forno turbo por ± 15 minutos.
4. Desenforme e deixe esfriar.
5. Com o auxílio de um pincel, aplique o Brilho Neutro Bonasse nas laterais do cake e passe no con-

feito de chocolate meio amargo.
6. Com o auxílio de uma manga de confeitar e um bico frizado, aplique 60 g de Recheio de Brigadeiro  

Bonasse e finalize com o ovo de chocolate meio amargo e minicenouras de chocolate.

Modo de preparo da decoração
Derreta o chocolate ou a cobertura fracionada conforme instruções do fabricante e molde em formas 
para miniovo de páscoa (máximo 8 cm de altura) e minicenouras.

Validade: 5 dias em temperatura ambiente devidamente embalado.

Observações e dicas: As quantidades podem sofrer alterações em função de equipamentos, utensílios e 
técnicas de aplicação.
Podem ser utilizadas outras combinações de sabores de cakes, bolos e recheios Bonasse, como por 
exemplo: Bolo Cremoso Frutas Vermelhas com Recheio de Leite em Pó, Bolo Nega Maluca com Re-
cheio de Maracujá e Cake Pão de Mel com Recheio de Doce de Leite.



Brownie de Páscoa
Ingredientes da Massa Ingredientes do Recheio, Cobertura e Decoração

• 1 kg de Mistura para 
Brownie Bonasse

• 330 g de ovos
• 65 ml de água
• 175 ml de óleo

• 420 g de Recheio de Chocolate Bonasse
• 225 g de Mistura para Creme Holandês Bonasse
• 225 g de chantilly
• 225 ml de água gelada
• 400 g de Cobertura Torrone Black Bonasse
• 120 g de chocolate branco temperado ou cobertura fracionada 

(decoração)

Rendimento da receita: 3 unidades de ± 725 g

Modo de preparo
1. Misture todos os ingredientes da massa manualmente ou na batedeira em velocidade lenta 

até obter uma massa homogênea.
2. Coloque em uma assadeira de 60 x 40 cm, untada com Desmoldante Total ou Unta Forma 

Bonasse, forrada com papel manteiga ou manta de silicone.
3. Asse a 180 °C em forno de lastro ou 150 °C em forno turbo por 15 a 20 minutos.
4. Desenforme e deixe esfriar.
5. Corte o brownie utilizando uma forma para ovo em tablete como molde (A 24 cm x L 18 cm 

x P 2 cm).
6. Com o auxílio de uma espátula, aplique sobre o brownie 95 g do Recheio de Chocolate 

Bonasse e cubra com outra camada de brownie.
7. Banhe com a Cobertura Torrone Black Bonasse previamente aquecida e reserve.
8. Bata em batedeira a Mistura para Creme Holandês Bonasse, o chantilly e a água gelada em 

velocidade alta, com batedor tipo globo, por ± 6 minutos.
9. Com o auxílio de uma manga de confeitar e um bico liso, aplique sobre o torrone 225 g do 

creme holandês pronto.
10. Decore com a placa de chocolate e o Recheio de Chocolate Bonasse.

Modo de preparo da decoração
Derreta o chocolate ou a cobertura fracionada, conforme instruções do fabricante, e molde em 
formas para ovo de páscoa em tabletes (A 24 cm x L 18 cm x P 2 cm).

Validade: 5 dias sob refrigeração 

Observação: As quantidades podem sofrer alterações em função de equipamentos, utensílios e técnicas 
de aplicação.



Ovo Torta Holandesa
Ingredientes da Massa Ingredientes do Recheio, Cobertura e Decoração

• 300 g de Mistura Cake Neutro Bonasse
• 180 g de farinha de trigo
• 180 g de manteiga ou margarina (80% 

lipídios sem sal)
• 90 g de ovos

• 420 g de Recheio de Chocolate Bonasse
• 225 g de Mistura para Creme Holandês Bonasse
• 225 g de chantilly
• 225 ml de água gelada
• 180 g de Ganache Amargo Pluss Bonasse
• 180 g de chocolate meio amargo temperado ou cobertura 

fracionada (decoração)

Rendimento da receita: 3 unidades de ± 680 g

Modo de preparo
1. Misture todos os ingredientes da massa manualmente ou na batedeira em velocidade lenta 

até obter uma massa homogênea.
2. Com o auxílio de um rolo, abrir a massa até obter uma espessura de 0,5 cm. Corte 6 peças 

utilizando um molde para ovo em tablete (A 24 cm x L 18 cm x P 2 cm).
3. Coloque em uma assadeira untada com Desmoldante Total ou Unta Forma Bonasse.
4. Asse a 180 °C em forno de lastro ou 150 °C em forno turbo por ± 15 minutos e deixe esfriar.
5. Bata em batedeira a Mistura para Creme Holandês Bonasse, o chantilly e a água gelada em 

velocidade alta, com batedor tipo globo, por ± 6 minutos.
6. Com o auxílio de uma manga de confeitar e um bico liso, aplique 140 g do Recheio de 

Chocolate Bonasse sobre a massa e cubra novamente com outra camada de massa.
7. Com o auxílio de uma manga de confeitar e um bico liso, aplique sobre a massa 225 g do 

creme holandês pronto e, com um bico folha, faça zigue-zagues sobre o creme.
8. Decore com o Ganache Amargo Pluss Bonasse, previamente aquecido, nas laterais e miniovos 

de Páscoa.

Modo de preparo da decoração
Derreta o chocolate ou a cobertura fracionada conforme instruções do fabricante e molde em 
formas para miniovos de Páscoa.

Validade: 5 dias sob refrigeração.

Observação: As quantidades podem sofrer alterações em função de equipamentos, utensílios e técnicas 
de aplicação.



Torta Delícia 

Ingredientes da Massa Ingredientes do Recheio, Cobertura e Decoração
• 350 g de Mistura p/ Pão 

de Ló Chocolate Bonasse
• 175 g de ovos
• 70 ml de água

• 750 g de Recheio de Baunilha 
Bonasse

• 270 ml de Calda 3 Leites Bonasse
• 375 g de Mistura para Creme 

Holandês Bonasse
• 375 g de chantilly de chocolate
• 375 ml de água gelada

• 375 g de Recheio de Chocolate 
Bonasse (Mousse)

• 450 g de Ganache Amargo Pluss 
Bonasse (Cobertura)

• 200 g de chocolate branco 
temperado ou cobertura fracionada 
(decoração)

Rendimento da receita: 3 unidades de ± 960 g

Modo de preparo
1. Misture todos os ingredientes da massa na batedeira, em velocidade alta, com batedor tipo glo-

bo, por ± 8 minutos e 1 minuto em velocidade lenta.
2. Coloque 195 g de massa em uma assadeira de 18 x 5 cm, untada com Desmoldante Total ou Unta 

Forma Bonasse.
3. Asse a 180 °C em forno de lastro ou 150 °C em forno turbo por ± 20 minutos e deixe esfriar.
4. Para o preparo da mousse, bata em batedeira a Mistura para Creme Holandês Bonasse, o chan-

tilly, a água gelada e o Recheio de Chocolate Bonasse em velocidade alta, com batedor tipo 
globo, por ± 6 minutos.

5. Em um aro de 20 cm, untado com óleo e áçúcar refinado, espalhe a mousse com o auxílio de 
uma espátula em toda a lateral. Fatie o pão de ló ao meio, coloque uma fatia no fundo do aro e 
umedeça com a Calda 3 Leites Bonasse.

6. Aplique 125 g do Recheio de Baunilha Bonasse sobre o pão de ló e, em seguida, uma camada de 
mousse. Repita o procedimento com mais uma camada de pão de ló, calda e recheio.

7. Preencha todo o aro com a mousse e alise com uma espátula.
8. Coloque no freezer e deixe por, no mínimo, 2 horas.
9. Retire a torta do aro e banhe com o Ganache Amargo Pluss Bonasse, previamente aquecido.
10. Decore com miniovos de chocolate.

Modo de preparo da decoração
Derreta o chocolate ou a cobertura fracionada conforme instruções do fabricante e molde em formas 
para miniovos de páscoa.

Validade: 5 dias sob refrigeração.

Observação: As quantidades podem sofrer alterações em função de equipamentos, utensílios e técnicas 
de aplicação.



Torta Doce de Leite com Nozes 

Rendimento da receita: 3 unidades de ± 960 g

Modo de preparo
1. Misture todos os ingredientes da massa na batedeira, em velocidade alta, com batedor tipo glo-

bo, por ± 8 minutos e 1 minuto em velocidade lenta.
2. Coloque 195 g de massa em uma assadeira de 18 x 5 cm, untada com Desmoldante Total ou Unta 

Forma Bonasse.
3. Asse a 180 °C em forno de lastro ou 150 °C em forno turbo por ± 20 minutos e deixe esfriar.
4. Para o preparo da mousse, bata em batedeira a Mistura para Creme Holandês Bonasse, o chan-

tilly, a água gelada e o Recheio de Doce de Leite Bonasse em velocidade alta, com batedor tipo 
globo, por ± 6 minutos.

5. Em um aro de 20 cm, untado com óleo e áçúcar refinado, espalhe a mousse com o auxílio de 
uma espátula em toda a lateral. Fatie o pão de ló ao meio, coloque uma fatia no fundo do aro e 
umedeça com a Calda 3 Leites Bonasse.

6. Aplique 125 g do Recheio de Doce de Leite Bonasse sobre o pão de ló e, em seguida, aplique uma 
camada de mousse. Repita o procedimento com mais uma camada de pão de ló, calda e recheio.

7. Preencha todo o aro com a mousse e alise com uma espátula.
8. Coloque no freezer e deixe por, no mínimo, 2 horas.
9. Retire a torta do aro e banhe com o Ganache Branco Pluss Bonasse e o Ganache Toffee, 

previamente aquecidos, formando um efeito mesclado.
10. Decore com miniovos de chocolate e nozes trituradas na lateral.

Modo de preparo da decoração
Derreta o chocolate ou a cobertura fracionada conforme instruções do fabricante e molde em formas 
para miniovos de páscoa.

Validade: 5 dias sob refrigeração.

Observação: As quantidades podem sofrer alterações em função de equipamentos, utensílios e técnicas 
de aplicação.

Ingredientes da Massa Ingredientes do Recheio, Cobertura e Decoração
• 350 g de Mistura p/ Pão 

de Ló Chocolate Bonasse
• 175 g de ovos
• 50 ml de água

• 750 g de Recheio de Doce de 
Leite Bonasse

• 270 ml de Calda 3 Leites Bonasse
• 375 g de Mistura para Creme 

Holandês Bonasse
• 375 g de Chantilly
• 375 ml de água gelada
• 375 g de Recheio de Doce de 

Leite Bonasse (Mousse)

• 225 g de Ganache Branco Pluss 
Bonasse (Cobertura)

• 225 g de Ganache Toffee (Cobertura)
• 200 g de chocolate branco 

temperado ou cobertura fracionada 
(decoração)

• 180 g de nozes



Colomba de Chocolate
 com Leite em Pó

Ingredientes da Esponja Ingredientes do Reforço Ingredientes do 
Recheio e Cobertura

• 600 g de farinha de trigo 
especial

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

• ± 400 ml de água

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

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

• 2 kg de Recheio de Leite em Pó 
Bonasse 

• 80 g de leite em pó
• 400 g de confeito de chocolate 

branco

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

2. Deixe descansar por ± 20 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, adi-
cione o restante da água.

4. Mude para a velocidade alta e bata até obter ponto de véu. Acrescente as gotas chips de 
chocolate 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. Asse em forno de lastro pré-aquecido a 180 °C por ± 55 minutos ou forno turbo a 150 °C por  
± 45 minutos e deixe esfriar.

9. Com uma faca de serra, corte a colomba na altura da borda da forma, tire a tampa e aplique 
160 g de Recheio de Leite em Pó Bonasse. Tampe, aplique 90 g do Recheio de Leite em Pó 
Bonasse sobre a colomba e espalhe os confeitos de chocolate branco até cobrir totalmente.

10. Com o auxílio de uma manga de confeitar e bico liso fino, decore com o Recheio de Leite em 
Pó Bonasse e peneire leite em pó.

Rendimento da receita: 8 unidades de ± 700 g

Validade: 20 dias em temperatura ambiente devidamente embalado.

Observação: As quantidades podem sofrer alterações em função de equipamentos, utensílios e técnicas de 
aplicação.



Colomba de 
Chocolate com Avelã

Ingredientes da Esponja Ingredientes do Reforço Ingredientes do 
Recheio e Cobertura

• 450 g de farinha de trigo 
especial

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

• ± 270 ml de água

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

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

• 2 kg de Recheio de Chocolate 
com Avelã Bonasse 

• 900 g de Cobertura Torrone Black 
Bonasse

• 200 g de avelãs inteiras

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

2. Deixe descansar por ± 20 minutos coberta com plástico.

3. Em seguida, acrescente a Mistura para Panetone em Pó Cappuccino 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. Mude para a velocidade alta e bata até obter ponto de véu. Acrescente as gotas chips de 
chocolate e misture por 1 minuto em velocidade lenta.

5. Corte em peças de 420 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 pré-aquecido a 180 °C por ± 55 minutos ou forno turbo a 150 °C por  
± 45 minutos e deixe esfriar.

9. Com uma faca de serra, corte a colomba na altura da borda da forma, tire a tampa e aplique 
160 g de Recheio de Chocolate com Avelã Bonasse. Tampe, aplique 90 g do Recheio de Cho-
colate com Avelã Bonasse sobre a colomba e espalhe até cobrir totalmente.

10. Aplique a Cobertura Torrone Black Bonasse, previamente aquecida, sobre a colomba e de-
core com avelãs.

Rendimento da receita: 8 unidades ± 745 g

Observação: As quantidades podem sofrer alterações em função de equipamentos, utensílios e técnicas 
de aplicação.

Validade: 20 dias em temperatura ambiente devidamente embalado.



Colomba de Frutas

Modo de preparo
1. Adicione na masseira os ingredientes da esponja e misture até uma massa homogênea.

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

3. Em seguida, acrescente à esponja a Mistura em Pasta para Panetone 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 frutas e uvas 
passas 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 
amêndoa e misture. Adicione o açúcar refinado e o restante da água. Misture manualmente 
até formar um creme homogêneo.

9. Aplique ± 130 g de cobertura sobre as colombas, 25 g de castanha de cajú e polvilhe açúcar 
de confeiteiro. Leve para assar em forno de lastro pré-aquecido a 180 °C por ± 55 minutos ou 
forno turbo a 150 °C por ± 45 minutos.

Ingredientes da Esponja Ingredientes do Reforço Ingredientes da Cobertura
• 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

• 700 g de Mistura em Pasta 
para Panetone com Gemas 
Bonasse

• 1050 g de farinha de trigo 
especial

• ± 450 ml de água gelada 
com gelo

• 600 g de frutas e uvas passas

• 400 g de Mistura em Pó 
para Merengue Bonasse

• 140 ml de água morna para montar 
o merengue

• 120 g de farinha de amêndoa
• 120 g de farinha de trigo
• 160 g de açúcar refinado
• 78 ml de água
• 200 g de castanha de cajú

Rendimento da receita: 8 unidades de ± 570 g

Observação: As quantidades podem sofrer alterações em função de equipamentos, utensílios e técnicas de 
aplicação.

Validade: 30 dias em temperatura ambiente devidamente embalado.



Colomba de Chocolate

Modo de preparo
1. Adicione na masseira os ingredientes da esponja e misture até uma massa homogênea.

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

3. Em seguida, acrescente à esponja a Mistura em Pasta para Panetone 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 o cacau, as farinhas de 
trigo e de amêndoa e misture. Adicione o açúcar refinado e o restante da água. Misture ma-
nualmente 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.

Ingredientes da Esponja Ingredientes do Reforço Ingredientes da Cobertura
• 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

• 700 g de Mistura em Pasta para 
Panetone com Gemas Bonasse

• 1050 g de farinha de trigo 
especial

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

• 400 g de Mistura em Pó 
para Merengue Bonasse

• 140 ml de água morna para 
montar o merengue

• 120 g de farinha de amêndoa
• 90 g de farinha de trigo
• 30 g de cacau em pó 100%
• 160 g de açúcar refinado
• 78 ml de água

Rendimento da receita: 8 unidades de ± 570 g

Observação: As quantidades podem sofrer alterações em função de equipamentos, utensílios e técnicas de 
aplicação.

Validade: 30 dias em temperatura ambiente devidamente embalado.



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

Saiba mais em nossos canais.

Bonasse Oficialwww.bonasse.com.br


