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Broa Caipira

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

obter uma massa homogênea.

2. Divida a massa em peças de 60 g ou no tamanho desejado, boleie, pincele com ovos e passe no
coco em flocos.

3. Coloque em assadeiras untadas 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.

Ingredientes da Massa Ingredientes da  
Cobertura e Decoração

• 500 g de Mistura para Broa de Milho Bonasse
• 250 g de Mistura para Bolo Cremoso de Abóbora com

Coco Bonasse
• 125 g de ovos

• 70 g de coco em flocos

Rendimento da receita:
14 unidades de ± 54 g

BÃO
Trem

RECEITUÁRIO

Observação: As quantidades podem sofrer alterações 
em função de equipamentos, utensílios e técnicas de 
aplicação.
Dica: Para Broa de Amendoim, substitua a Mistura para 
Bolo Cremoso de Abóbora pela Mistura Bolo Cremoso 
Pé de Moleque, acrescente 75 g de amendoim torrado 
sem pele e sem sal e passe na Farofa Doce Bonasse.

Validade: 5 dias em temperatura ambiente, devidamente embalado.

https://youtu.be/WbT4Q0QYnFg


Bolo da Roça

BÃO
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RECEITUÁRIO

Ingredientes da Massa Ingredientes do Recheio, 
Cobertura e Decoração

• 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
• 200 g de muçarela ralada

• 250 g de Farofa Doce Bonasse
• 700 g de Recheio de Goiabada Cremosa 

Bonasse (Recheio)
• 50 g de Recheio de Goiabada Cremosa Bonasse 

(Cobertura)
• 25 ml de água
• 70 g de Açúcar Gelado Bonasse

Rendimento da receita:
7 unidades de ± 390 g

Validade: 5 dias em temperatura ambiente, devidamente 
embalado.

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

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

obter uma massa homogênea e reserve.
2. Coloque 35 g de Farofa Doce Bonasse no fundo de uma forma para Bolo Inglês (18 x 7 x 6 cm) 

untada com Desmoldante Total ou Unta Forma Bonasse e pressione com a ponta dos dedos até 
preencher todo o fundo.

3. Coloque em camadas: 100 g da massa, 100 g de Recheio de Goiabada Cremosa Bonasse e finalize 
com 200 g da massa.

4. Asse a 180 °C em forno de lastro ou 150 °C em forno turbo por ± 35 minutos.
5. Desenforme e deixe esfriar.
6. Misture o Recheio de Goiabada Cremosa Bonasse (Cobertura) e a água até formar uma geleia e 

reserve. 
7. Peneire com Açúcar Gelado Bonasse e decore com a geleia de goiabada.

https://youtu.be/55cZbxdC9fU


Casamento Junino

BÃO
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RECEITUÁRIO

Ingredientes da Massa Ingredientes do Recheio, 
Cobertura e Decoração

• 1 kg de Mistura para Cake Tapioca Bonasse
• 450 g de ovos (± 9 unidades)
• 200 g de óleo vegetal
• 225 ml de água
• 50 g de coco em flocos

• 800 g de Recheio de Goiabada Cremosa 
Bonasse

• 640 g de Recheio de Coco Bonasse
• 160 g de coco em flocos
• 160 g de Glazing® Neutro Bonasse

Rendimento da receita:
32 unidades de ± 100 g

Validade: 5 dias em temperatura ambiente, 
devidamente embalado.

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

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

obter uma massa homogênea e reserve.
2. Coloque 60 g de massa em forminhas redondas de 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  auxílio de uma manga de confeitar e um bico tipo folha, aplique 25 g de Recheio de Goiabada 

Cremosa Bonasse e intercale com 20 g de Recheio de Coco Bonasse.
6. Com auxílio de um pincel, aplique o Glazing® Neutro Bonasse na lateral e decore com coco em 

flocos.

https://youtube.com/shorts/LXWGvqxZeIc?feature=share


Cake Cocada
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Ingredientes da Massa Ingredientes do Recheio, 
Cobertura e Decoração

• 1 kg de Mistura para Cake Tapioca Bonasse
• 450 g de ovos (± 9 unidades)
• 1 L de leite
• 240 g de coco em flocos
• 300 g de Recheio de Coco Bonasse

• 300 g de Recheio de Coco Bonasse
• 200 g de coco em flocos
• 160 g de Glazing® Neutro Bonasse

Rendimento da receita:
10 unidades de ± 280 g

Validade: 5 dias em temperatura ambiente, 
devidamente embalado.

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

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

obter uma massa homogênea e reserve.

2. Coloque 300 g de massa em uma forma para Bolo Inglês (18 x 7 x 6 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 ± 35 minutos.

4. Desenforme e deixe esfriar.

5. Com auxílio de um pincel, aplique o Glazing® Neutro Bonasse e decore com coco em flocos.

6. Com o auxílio de uma manga de confeitar e um bico tipo folha, aplique 30 g de Recheio de Coco 
Bonasse.

https://youtube.com/shorts/omO1YB-uqjc?feature=share


Pula Fogueira de Chocolate

BÃO
Trem

RECEITUÁRIO

Ingredientes da Massa Ingredientes do Recheio, 
Cobertura e Decoração

• 1 kg de Mistura para Bolo Cremoso Pé de Moleque 
Bonasse

• 400 g de ovos (± 8 unidades)
• 400 ml de leite

• 1250 g de Recheio de Brigadeiro Bonasse
• 250 g de xerém de amendoim
• 125 g de amendoim inteiro torrado sem pele e 

sem sal
• Decoração de chocolate

Rendimento da receita:
25 unidades de ± 125 g

Validade: 5 dias em temperatura ambiente, 
devidamente embalado.

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

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

obter uma massa homogênea e reserve.

2. Coloque 70 g de massa em forminhas redondas de 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 auxílio de um pincel, aplique o Glazing® Neutro Bonasse na lateral e decore com xerém de 
amendoim.

6. Com o auxílio de uma manga de confeitar e um bico frisado, aplique 50 g de Recheio de Brigadeiro 
Bonasse.

7. Finalize com amendoins inteiros e decorações de chocolate.

https://youtu.be/T7vniI1L-gs


Bolo Delícia Junina
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Ingredientes da Massa Ingredientes do Recheio, 
Cobertura e Decoração

• 1 kg de Mistura para Bolo Cremoso Pé de Moleque 
Bonasse

• 400 g de ovos (± 8 unidades)
• 400 ml de leite

• 560 g de Recheio de Doce de Leite Bonasse
• 400 g de amendoim inteiro torrado sem pele e 

sem sal

Rendimento da receita:
4 unidades de ± 620 g

Validade: 5 dias em temperatura ambiente, 
devidamente embalado.

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

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

até obter uma massa homogênea e reserve.

2. Coloque 450 g de massa em formas redondas ou aros de 18 x5 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 ± 30 minutos.

4. Desenforme e deixe esfriar.

5. Com o auxílio de uma manga de confeitar e um bico liso, aplique 140 g de Recheio de Doce 
de Leite Bonasse e 100 g amendoim inteiro torrado sem pele e sem sal.

https://youtube.com/shorts/lgEflWdMNLU?feature=share


Bolo Chapéu de Palha
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RECEITUÁRIO

Ingredientes da Massa Ingredientes do Recheio, 
Cobertura e Decoração

• 1 kg de Mistura para Bolo Cremoso Abóbora com 
Coco Bonasse

• 400 g de ovos (± 8 unidades)
• 400 ml de leite

• 1200 g de Recheio de Coco Bonasse
• 140 g de coco em flocos
• Decoração de chocolate

Rendimento da receita:
4 unidades de ± 730 g

Validade: 5 dias em temperatura ambiente, 
devidamente embalado.

Observação: As quantidades podem sofrer alterações em 
função de equipamentos, utensílios e técnicas de aplicação.
Dica: O Recheio de Coco Bonasse pode ser substituído pelo 
Recheio de Leite Condensado Bonasse.
Finalize com decorações de chocolate e para intensificar o 
sabor, coloque 150 g de sementes de abóbora na massa.

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

obter uma massa homogênea e reserve.

2. Coloque 450 g de massa em formas redondas ou aros de 18 x5 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 ± 30 minutos.

4. Desenforme e deixe esfriar.

5. Com o auxílio de uma manga de confeitar e um bico frisado, aplique 300 g de Recheio de Coco 
Bonasse, decore com 35 g de coco em flocos e decorações de chocolate.

https://youtube.com/shorts/OO8h2qcV7Z0?feature=share


Bolo Pamonha
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Ingredientes da Massa Ingredientes do Recheio, 
Cobertura e Decoração

• 1 kg de Mistura para Cake de Milho Bonasse
• 450 g de ovos (± 9 unidades)
• 200 g de óleo
• 225 ml de água

• 850 ml de leite
• 425 g de Mistura para Creme Curau Bonasse
• 15 g de canela em pó
• Decoração de chocolate

Rendimento da receita:
8 unidades de ± 340 g

Validade: 3 dias em temperatura ambiente, devidamente 
embalado, ou 5 dias sob refrigeração.

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

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

obter uma massa homogênea e reserve.
2. Coloque 220 g da massa em uma forma para Bolo Inglês (18 x 7 x 6 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 ± 30 minutos.
4. Desenforme e deixe esfriar.
5. Com o auxílio de uma manga de confeitar e um bico tipo folha, aplique ± 150 g de Creme Curau 

previamente preparado sobre o cake.
6. Polvilhe canela em pó e decore com decorações de chocolate.

Modo de preparo do Creme Curau
1. Coloque o leite em uma panela, leve ao fogo até levantar fervura e adicione a Mistura para 

Creme Curau Bonasse.
2. Cozinhe até o ponto, mexendo sempre.

https://youtu.be/C08oUOtL7uA


Tortinha Bão Demais
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Ingredientes da Massa Ingredientes do Recheio, 
Cobertura e Decoração

• 1 kg de Mistura para Pão de Milho Bonasse
• 500 g de margarina 80% de lipídio
• 320 g de açúcar refinado

• 1700 ml de leite
• 850 g de Mistura para Creme Curau Bonasse
• 1200 g de Recheio de Goiabada Cremosa
• 100 g de Açúcar Gelado Bonasse

Rendimento da receita:
30 unidades de ± 165 g

Validade: 3 dias em temperatura ambiente, devidamente 
embalado, ou 5 dias sob refrigeração.

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

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

obter uma massa homogênea e reserve.
2. Coloque 60 g de massa em forminhas redondas de 8 x 2,5 cm untadas com Desmoldante Total 

ou Unta Forma Bonasse.
3. Com o auxílio de uma manga de confeitar e um bico liso, aplique ± 80 g de Creme Curau 

previamente preparado.
4. Asse a 180 °C em forno de lastro ou 150 °C em forno turbo por ± 25 minutos.
5. Desenforme e deixe esfriar.
6. Passe a borda no Açúcar Gelado Bonasse.
7. Com o auxílio de uma manga de confeitar e um bico tipo folha, aplique ± 40 g do Recheio de 

Goiabada Cremosa Bonasse.

Modo de preparo do Creme Curau
1. Coloque o leite em uma panela, leve ao fogo até levantar fervura e adicione a Mistura para 

Creme Curau Bonasse.
2. Cozinhe até o ponto, mexendo sempre.

https://youtu.be/rDHdp42KTRc


Taça Junina
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Ingredientes da
Farofa e Montagem Ingredientes do Creme Curau Ingredientes do Creme de Coco

• 500 g de Farofa Doce Bonasse
• 250 g de coco em flocos
• 1500 g de Recheio de Goiabada 

Cremosa Bonasse
• Açúcar Gelado Bonasse

• 1300 ml de leite
• 650 g de Mistura para Creme 

Curau Bonasse

• 1 kg de Recheio de Coco Bonasse
• 500 g de chantilly
• 10 g de Gelatina em Pó sem Sabor 

Bonasse
• 50 ml de água

Rendimento da receita:
30 unidades de ± 185 g

Validade: 5 dias sob refrigeração.

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

Modo de preparo da Farofa
Misture todos os ingredientes da farofa manualmente, asse a 180 °C por ± 12 minutos ou até torrar 
o coco.

Modo de preparo do Creme Curau
1. Coloque o leite em uma panela, leve ao fogo até levantar fervura e adicione a Mistura para 

Creme Curau Bonasse.
2. Cozinhe até o ponto, mexendo sempre.

Modo de preparo do Creme de Coco
1. Hidrate a Gelatina em Pó sem Sabor Bonasse na água e deixe descansar por no mínimo 10 

minutos.
2. Aqueça o chantilly, acrescente a gelatina hidratada e misture até dissolver.
3. Acrescente o Recheio de Coco Bonasse e misture até homogeneizar. 

Montagem
1. Em uma taça para sobremesa de 180 ml, aplique 15 g da farofa no fundo e 50 g do creme de coco. 

Deixe na geladeira por 20 minutos.
2. Aplique 50 g do Recheio de Goiabada Cremosa, 60 g de Creme Curau, finalize com 10 g de farofa 

e decore com Açúcar Gelado Bonasse.

https://youtu.be/clJMkMhrxI4


Pão de São João
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Ingredientes da Massa Ingredientes do Recheio
• 1 kg de Mistura para Pão de Milho Bonasse
• 20 g de fermento biológico seco instantâneo ou 60 g 

de fermento fresco
• ± 460 ml de água gelada

• 450 g de calabresa ralada
• 225 g de muçarela ralada

Rendimento da receita:
9 unidades de ± 205 g

Validade: 2 dias em temperatura ambiente, 
devidamente embalado.

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

Modo de preparo
1. Misture todos os ingredientes na masseira adicionando a água aos poucos em velocidade 1 até 

obter uma massa homogênea. Passe para a velocidade 2 e misture até obter ponto de véu.

2. Divida em peças de 150 g e boleie.

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

4. Abra a massa, espalhe o recheio de calabresa previamente misturado com a muçarela e enrole 
formando um filão.

5. Coloque em assadeiras untadas com Desmoldante Total ou Unta Forma Bonasse.

6. Com auxílio de um estilete, faça 5 cortes na superfície.

7. Deixe fermentar por ± 40 minutos ou até o ponto desejado.

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

https://youtu.be/5i17x9VYbdI


Hot Dog do Arraiá
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Ingredientes da Massa Ingredientes do Recheio e Cobertura
• 1 kg de Mistura para Pão de Milho Bonasse
• 20 g de fermento biológico seco instantâneo ou 60 g 

de fermento fresco
• ± 460 ml de água gelada

• 900 g de salsicha (18 un.)
• 270 g de presunto (18 un.)
• 270 g de muçarela (18 un.)
• 270 g de Catupiry®
• 90 g de batata palha (cobertura)

Rendimento da receita:
18 unidades de ± 160 g

Validade: 2 dias em temperatura ambiente, devidamente 
embalado.

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

Modo de preparo
1. Misture todos os ingredientes na masseira adicionando a água aos poucos em velocidade 1 até 

obter uma massa homogênea. Passe para a velocidade 2 e misture até obter ponto de véu.

2. Divida em peças de 80 g e boleie.

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

4. Abra a massa e, com uma manga de confeitar, aplique 15 g de Catupiry®. Coloque a salsicha 
cortada ao meio e, por cima, as fatias de presunto e muçarela dobradas. Feche a massa, pincele 
a superfície com ovos e passe na batata palha.

5. Coloque em assadeiras untadas com Desmoldante Total ou Unta Forma Bonasse.

6. Deixe fermentar por ± 30 minutos ou até o ponto desejado.

7. Asse a 180 °C em forno de lastro ou 160 °C em forno turbo por ± 18 minutos.

https://youtu.be/Z-OYxISbgRo


Pão Caipira
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Ingredientes da Massa Ingredientes do Recheio e Cobertura
• 1 kg de Mistura para Pão de Milho Bonasse
• 20 g de fermento biológico seco instantâneo ou 60 g 

de fermento fresco
• ± 460 ml de água gelada

• 580 g de Catupiry®
• 150 g de queijo parmesão ralado

Rendimento da receita:
29 unidades de ± 65 g

Validade: 2 dias em temperatura ambiente, 
devidamente embalado.

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

Modo de preparo
1. Misture todos os ingredientes na masseira adicionando a água aos poucos em velocidade 1 até 

obter uma massa homogênea. Passe para a velocidade 2 e misture até obter ponto de véu.
2. Divida em peças de 50 g e boleie.
3. Deixe descansar por ± 20 minutos cobertas com plástico.
4. Abra a massa e, com uma manga de confeitar, aplique 20 g de Catupiry®.
5. Coloque em assadeiras untadas com Desmoldante Total ou Unta Forma Bonasse.
6. Deixe fermentar por ± 60 minutos ou até o ponto desejado.
7. Com auxílio de uma tesoura, faça um corte em cruz, pincele com ovos e coloque 5 g de parmesão 

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

https://youtu.be/IEwmzc3Ah68


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

Saiba mais em nossos canais.

Bonasse Oficialwww.bonasse.com.br


