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CRIANDO DOCES SORRISOS   
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Todos os profissionais de pastelaria (pasteleiros) gostavam de acordar 

de manhã e serem artistas durante todo o dia criando verdadeiras obras 

de arte. 

Mas como verdadeiros profissionais devemos começar o dia a pensar 

nos comensais que são os clientes, assim devendo começar o dia pela 

mais elementar ação, que é a escolha  dos ingredientes, como um 

artista que escolhe o melhor barro para modelar uma peça, o pintor que 

escolhe o melhor papel para pintar uma tela ou um pedaço de madeira 

para esculpir uma escultura, assim sendo os profissionais de pastelaria 

(pasteleiros) devem também escolher as melhores matérias-primas para 

elaborar e criar as suas obras de arte, começando pela base (massa) 

que dará corpo e forma á sua obra enchendo de mil sabores e texturas o 

palato dos seus apreciadores (clientes) alimentando o corpo, acabando 

nas coberturas que vão encher de fantasia os olhos dos comensais 

(clientes) alimentando-lhes a alma.   

 

 

 

 

 

| Technical Application Manager | 

Miguel Tavares 

Quinta da Torre-Lote 317 Cabanas P-2950 677 Quinta do Anjo-Palmela-

Portugal 

Direct   |  Mobile +351 936 813 387  

E-Mail:  miguel.tavares@unifineiberia.com |   Web Site :www.dawnfoods.com  

 

 

 

mailto:miguel.tavares@unifineiberia.com
http://www.dawnfoods.com/


Bolo Rei 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Receita : 
 
BOLO REI MIX® / EXPRESS®                           1000g 
Água                                                         ± 250 a 300g 
Ovos                                                             (2un)100g  
Licores                                                                    25g 
Levedura                                                                 70g 
 
Sugestão Mistura de Frutas :            75%    ou      85% 
 
Fruta sortida                                     450g             550g 
Sultanas                                            150g             150g 
Frutos Secos                                    150g             150g 
 
Procedimento : 
 
Amassar os ingredientes da receita durante ± 15 a 20 min.  
Temperatura da massa ± 28º C. 
Deixar a massa repousar durante 5 min. 
Adicionar a mistura de frutas em velocidade lenta. 
Estancar a massa, durante ± 45 min. 
Dividir, pesar, enrolar, tender, pintar com ovo e decorar as peças. 
Levedar cerca de 30 min. 
Cozer a ± 190º C durante ± 25 / 35 min. para ± 800g. 
Depois de cozido pintar com DECORGELpast® Neutro, Cobrebol® ou GELpast® e 
polvilhar com Polviaçúcar® . 
  

 
 



Bolo Rei  
Entrançado 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Receita : 
 
BOLO REI MIX® / EXPRESS®                           1000g 
Água                                                         ± 250 a 300g 
Ovos                                                             (2un)100g  
Licores                                                                    25g 
Levedura                                                                 70g 
 
Sugestão Mistura de Frutas :            75%    ou     85% 
 
Fruta sortida                                     450g             550g 
Sultanas                                            150g             150g 
Frutos Secos                                    150g             150g 
 
Procedimento : 
 
Amassar os ingredientes da receita durante ± 15 a 20 min.  
Temperatura da massa ± 28º C. 
Deixar a massa repousar durante 5 min. 
Adicionar a mistura de frutas em velocidade lenta. 
Estancar a massa, durante ± 45 min. 
Laminar a massa em rectangular com espessura ± de 6 mm e largura de 30 cm, 
barrar com SucremP® (pronto), Maxicreme®, Bolocreme® ou Arrábida® e polvilhar 
com canela, espalhar chila escorrida de seguida espalhar pequenos  troços  de noz, 
enrolar a massa como se fosse uma torta.  
Dividir em troncos de ± 30 cm. Golpear estes troncos em 7 Caracóis deslocando-os um 
para a direita outro para a esquerda até obter o género de trança.  
Pintar com ovo e decorar as peças com chila escorrida  e amêndoa palitada.  
Levedar cerca de 30 min. 
Cozer a ± 190º C durante ± 25 / 35 min. para ± 800g. 
Depois de cozido pintar com DECORGELpast® Neutro, Cobrebol® ou GELpast® e  
polvilhar com Polviaçúcar® . 
  
 

 
 



Bolo Rainha 
 
 
 
 
Receita : 
 
BOLO REI MIX® / EXPRESS®                            1000g 
Água                                                          ± 250 a 300g 
Ovos                                                            (2un) 100g  
Licores                                                                    25g 
Levedura                                                                 70g 
 
Sugestão Mistura de Frutas :                               60% 
 
Sultanas                                                                250g 
Amêndoa inteira s/pele                                        100g 
Noz                                                                        100g 
Amêndoa Palitada                                                125g 
Pinhão                                                                     25g 
 
Procedimento : 
 
Amassar os ingredientes da receita durante ± 15 a 20 min.  
Temperatura da massa ± 28º C. 
Deixar a massa repousar durante 5 min. 
Adicionar a mistura de frutas em velocidade lenta. 
Estancar a massa, durante 45 min. 
Dividir, pesar, enrolar, tender, pintar com ovo e decorar as peças. 
Levedar cerca de 30 min. 
Cozer a ± 190º C durante ± 25 / 35 min. para ± 800g. 
Depois de cozido pintar com DECORGELpast® Neutro, Cobrebol® ou GELpast® e 
polvilhar com Polviaçúcar® . 
  

 
 



Bolo Rei  
Pepitas 
CHocolate 
 
 
 
Receita : 
 
BOLO REI MIX® / EXPRESS®                                      1000g 
Água                                                                    ± 250 a 300g 
Ovos                                                                       (2un) 100g  
Licores                                                                               25g 
Levedura                                                                            70g 
 
Sugestão para adição de recheio Chocolate : 
 
CREMIFINE CHOCOLATE®                                           1000g 
SUCREMP® (pronto)                                                       500g 
Chila escorrida ou doce de Chila –Opcional                 250g    
 
Procedimento : 
 
Amassar os ingredientes da receita durante  ±15 a 20 min.  
Temperatura da massa ± 28º C. 
Deixar a massa repousar durante 5 min. 
Adicionar a chila escorrida e deixar envolver durante 2 min. 
Estancar a massa durante 45 min. 
Laminar a massa em rectangular com espessura ± de 6 mm e largura de 30 cm 
Barrar a massa com o recheio de chocolate de seguida espalhar Pepitas de 
Chocolate® e nozes, enrolar a massa como se fosse  uma torta. 
Dividir em troncos de ± 30 cm.  
Golpear estes troncos em 9 Caracóis, de seguida sobrepor os caracóis uns sobre os 
outros  sempre para o mesmo lado e unir o primeiro com o último. 
Pintar com ovo e decorar as peças com Pepitas Chocolate®  
Fermentar cerca de 30 min.  
Cozer a ± 190ºC durante ± 25 / 35 min. para ± 800g. 
Depois de cozido pintar com DECORGELpast® Neutro, Cobrebol® ou GELpast® e 
polvilhar com Polviaçúcar® . 
 
 

 
 



Filhós ou Malacuecos   
 
Receita : 
 
BRIOCHE COMPLETO®                                           1000g 
Água                                                                         ± 450g  
Levedura                                                                       50g 
 
Procedimento : 
 
Amassar os ingredientes da receita durante  ±15 a 20 min.  
Temperatura da massa ± 28º C. 
Estancar a massa durante ± 10 min. 
Pesar empelos de 1000g, cortar e enrolar. 
Deixar levedar durante ± 30 min. 
Com as mãos previamente molhadas com óleo, esticar a massa para dar o formato de 
filhós e em seguida fritar. 
A temperatura do óleo deverá ser 170ºC. 
Depois de frito, polvilhar com açúcar e canela ou Polviaçúcar® . 
 

Pão de Deus c/fruta 
 
Receita : 
 
BRIOCHE COMPLETO®                                          1000g 
Água                                                                        ± 450g  
Levedura                                                                      50g 
 
Cobertura de Coco : 
 
Coco                                                                           500g 
Açúcar                                                                        500g 
SUCREMP® (pronto)                                                 250g 
Ovo                                                                ± (3 un)150g 
 
Misturar tudo até obter uma mistura regular. 
 
Procedimento : 
 
Amassar os ingredientes da receita durante  ±15 a 20 min.  
Temperatura da massa ± 28º C. 
Estancar a massa durante ± 10 min. 
Dividir a massa em peças de 300g. 
Deixar levedar durante ± 30 min. 
Pintar com ovo, e cobrir com cobertura de coco. 
Cozer a ± 200ºC durante ± 20 min. 
Deixar arrefecer e polvilhar com Polviaçúcar® . 

 
 

 
 



Croissant Nortenho   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Receita : 
 
Farinha                                                       1000g 
BOLAN® / BOLAN FRESH®                       100g 
Açúcar                                                         150g 
Margarina                                                    100g 
Ovos                                                 ±(3un)150g 
Sal                                                                  10g 
Leite                                                             200g 
Água                                                          ± 150g  
Levedura                                                        50g 
 
Calda de Açúcar : 
 
Água                                                            1000g 
Açúcar                                                         1000g 
 
Levar ao lume até levantar fervura. 
 
Procedimento : 
 
Amassar os ingredientes da receita durante  ±15 a 20 min.  
Temperatura da massa ± 28º C. 
Estancar a massa durante ± 30 min. 
Laminar a massa espalhar um pouco de margarina em 2/3 da massa dar uma volta 
simples (1x3) cortar e enrolar em formato croissant . 
Deixar levedar durante ± 30 min. 
Cozer a ± 220ºC durante ± 17 min. 
Pincelar  os croissants com  calda de açúcar  logo á saída do forno. 
 
 

 
 

 
 



Sonhos de Natal  
 
 
 
Receita : 
 

CHOUX SUCREA®                                        1000g 

Óleo                                                                  200g 

Água Fria ou Morna                                      1400g 

Ovos                                                 ±(20un)1000g 
 
Procedimento : 

 

Misturar o Choux Sucrea® com o óleo, com a raquete em velocidade lenta. 

Adicionar a água e bater ± 2 min. em velocidade média.  

Juntar os ovos aos poucos e no final bater durante ± 3 min. em velocidade rápida. 

Tender e fritar a 170ºC  durante ±10 min.  

Passar os sonhos, ainda quentes, por açúcar misturado com canela. 
 

Sonhos com Abóbora ou Cenoura 
 
 
 
Receita : 
 

CHOUX SUCREA®                                        1000g 

Óleo                                                                 300g 

Puré (Abóbora ou Cenoura)                          400g 

Água Fria ou Morna                                     1300g 

Ovos                                                 ±(20un)1000g 
 
Procedimento : 

 

Misturar o Choux Sucrea® com o óleo e o puré (Abóbora ou Cenoura), com a raquete 

em velocidade lenta. 

Adicionar a água e bater ± 2 min. em velocidade média.  

Juntar os ovos aos poucos e no final bater durante ± 3min. em velocidade rápida. 

Tender e fritar a 170ºC  durante ±10 min.  

Passar os sonhos, ainda quentes, por açúcar misturado com canela. 

 
 

 
 



Pão de Ló tipo Margaride 

 
Receita : 
 

BISCUIT SUCREA®                                 1000g 

Ovos                                            ±(15un) 750g  
Gemas                                         ±(10un) 200g 
 
Procedimento : 
 
Bater tudo junto 1 min. em 1ª velocidade e 10 min. em média velocidade . 
Depositar o batido em formas de barro  previamente aquecidas e forradas com papel. 
Cozer a ± 240ºC durante ± 45 min. 
As formas de barro devem ser previamente aquecidas para retirar a humidade do barro . 

 

Pão-de-Ló Húmido tipo   

Ovar, Alfeizeirão ou Rio Maior  
 

 

 

Receita : 

 

BISCUIT SUCREA®                               1000g 

Ovos                                          ±(12un) 600g 

Gemas                                       ±(43un) 860g  

Açúcar                                                     900g 

Farinha                                                    100g 

 

Procedimento : 

 

Bater tudo junto 1 min. em 1ª velocidade e 10 min. em média velocidade.  

Depositar o batido em formas de alumínio previamente forradas com papel. 

Cozer a ± 220ªc  durante ± 18 / 20 min. 

Se utilizar formas de barro aquecer previamente as formas durante ±10 min. forrar com 

papel e depositar o batido. 

Cozer em forno a ± 220ºC durante ± 25 / 30 min. 
 
 



Tronco de Ovo 
Receita : 
 
BISCUIT SUCREA®                            1000g 
Ovos                                        ±(16un) 800g                    
Água                                            300g+300g 
 
Procedimento : 
Bater tudo junto  em velocidade lenta ± 1 min. seguida de velocidade 
rápida durante 9 min. 
Depositar o batido em tabuleiros previamente forrados com papel siliconizado.  
Cozer em forno a ± 240ºC durante ± 9 min. 
 
Recheio : 
Barrar as pastas com  creme pasteleiro pronto  SucremP® e enrolar. 

 

Decoração: 

Barrar os troncos com  SucremP® pronto e pintar com DECORGELpast® Neutro. 

Decorar com farripas de chocolate negro, fios de ovos e decorações de natal.  

 

 

Tronco de Chocolate 
Receita : 
 
BISCUIT SUCREA®                            1000g 
Ovos                                        ±(16un) 800g                    
Água                                            300g+300g 
FONDASY CHOCOLATE®                      50g 
 
Procedimento : 
Bater tudo junto  em velocidade lenta ± 1 min. seguida de velocidade 
rápida durante 9 min. 
Depositar o batido em tabuleiros previamente forrados com papel siliconizado.  
Cozer em forno a ± 240ºC durante ± 9 min. 
 
Recheio : 
Barrar as pastas com  Cremifine Chocolate® e enrolar. 

 

Decoração : 

Barrar os troncos com  Chantiliminut® batido e riscar com Glaçage® Chocolate  

derretido para dar o enfeite de madeira. 

Nos topos decorar com SucremP® pronto. 

Decorar com fios de ovos e decorações de natal.  
 



Bolo Fantasia   
 
 
Receita : 
 
BISCUIT SUCREA®                            1000g 
Ovos                                        ±(12un) 600g                    
Água                                                      200g 
 
Procedimento : 
Bater tudo junto  em velocidade lenta ± 1 min. seguida de velocidade 
rápida durante 9 min. 
Depositar o batido em formas redondas previamente untadas.  
Cozer em forno a ± 190ºC durante ± 30 min. 

 

Montagem  : 

Dividir o bolo a meio humedecer com calda.  

Rechear o bolo com SucremP® pronto. 

Cobrir o bolo com Chantiliminut® batido e de seguida espalhar um pouco de 

DECORGELpast® Caramelo. 

 

Decoração : 

Decorar com  uma telha de Knusperbiene Nougatine®, decorações de chocolate 

branco, frutas frescas  e decorações de natal a gosto. 

 

 

Fantasia de Natal 
 

 

 

Montagem  : 

Dividir o bolo a meio humedecer com calda.  

Rechear o bolo com SucremP® pronto. 

Esticar Covapaste® e cobrir o bolo, moldar o Covapaste® (peças alusivas ao natal 

exemplo: velas, azevinho, etc.), de seguida pintar com spray alimentar cor dourada. 

Cobrir o bolo com Chantiliminut® batido e de seguida espalhar um pouco de 

DECORGELpast® Caramelo. 

 

Decoração : 

Moldar o Covapaste® (peças alusivas ao natal exemplo: velas, azevinho, etc.), de 

seguida pintar com spray alimentar cor dourada. 
 



Bolo Inglês 1 
Receita : 
 
MUFIMIX® / MUFIMIXP®                            1000g 
Água                                                              400g 
Óleo                                                               400g 
 
Mistura de Frutas : 
 
Fruta picada                                               ± 300g 
Sultanas                                                        100g 
Frutos secos                                                 100g 
 
Procedimento : 
Bater com raquete tudo junto  em velocidade lenta ± 2 min. seguida de velocidade 
rápida durante 2 min. 
Juntar a mistura de frutas e envolver suavemente para obter uma mistura regular. 
Depositar nas formas retangulares enchendo até 2/3 da altura. 
Decorar com fruta escorrida sortida e amêndoa. 
Cozer a ± 190ºC durante ± 35 min. 
Arrefecer e pintar com DECORGELpast® Neutro, Cobrebol® ou GELpast®  
  

Bolo Inglês 2 
Receita : 

 
BOLO DA CASA TRADICIONAL®                1000g 
Ovos                                                         (±7) 350g                    
Óleo                                                                  300g 
Água                                                                 250g 
 
Mistura de Frutas : 
Fruta picada                                                  ± 450g 
Sultanas                                                           150g 
Frutos secos                                                    150g 

 

Procedimento : 
Bater com raquete tudo junto  em velocidade lenta ± 4 min. 
Juntar a mistura de frutas e envolver suavemente para obter uma mistura regular. 
Depositar nas formas retangulares enchendo até 2/3 da altura. 
Decorar com fruta escorrida sortida e amêndoa. 
Cozer a ± 190ºC durante ± 35 min. 
Arrefecer e pintar com DECORGELpast® Neutro, Cobrebol® ou GELpast®  

 
 



Cup Cake Natal 
Receita : 
MUFIMIX® / MUFIMIXP®                            1000g 
Água                                                              400g 
Óleo                                                               400g 
 
Mistura de Frutas : 
Fruta picada                                               ± 400g 
 
Procedimento : 
Bater com raquete tudo junto  em velocidade lenta ± 2 min. seguida de velocidade 
rápida durante 2 min. 
Juntar a mistura de frutas e envolver suavemente para obter uma mistura regular. 
Encher as formas com o saco. 
Cozer a ± 210ºC / 220ºC  durante ± 15 min. 
 
Decoração : 
Cortar a cabeça do muffin com ajuda de uma faca. 
Decorar com Chantiliminut® batido, Pepitas Chocolate® e decorações de natal. 
 

Whoppie Cake 
Receita : 

MUFIMIX® / MUFIMIXP®                            1000g 

Água                                                              400g 
Óleo                                                               400g 
 
Procedimento : 
Bater com raquete tudo junto  em velocidade lenta ± 2 min. seguida de velocidade 
rápida durante 2 min. 
Depositar o batido com ajuda de uma saco munido de boquilha lisa num tabuleiro 
previamente forrado com  papel. 
Cozer a ± 200ºC durante ± 10 /12 min. 
 
Recheio Caramelo : 
CHANTILIMINUT® (batido)                             1000g 
DECORGELPAST® CARAMELO                     200g  
   
Envolver o Chantiliminut® batido com o DECORGELpast® Caramelo suavemente 
para dar o enfeite marmoreado.   
 
Decoração : 
Casar os whoppies com recheio caramelo, de seguida polvilhar com Polviaçúcar®.  
Decorar com uma telha de Knusperbiene Nougatine® e fruta fresca a gosto. 
 



Bolo de Chocolate húmido 
 
 
 
Receita : 
 
BOLO DA CASA CHOCOLATE®         1000g 
Ovos                                               (±7) 350g                    
Óleo                                                       300g 
Água                                                      225g 
 
Procedimento : 
 
Bater com raquete tudo junto  em velocidade lenta ± 2 min. seguida de velocidade 

Bater com a raquete tudo junto em velocidade lenta durante ± 4 min. 

Depositar o batido em tabuleiro previamente forrada com papel ou forma previamente 

untada. 

Cozer a ± 190 ºC durante ± 25 min. 
 
 
Calda de Chocolate : 
 
Água                                                       1000g 
Açúcar                                                    1000g 
GLAÇAGE® CHOCOLATE                      500g 
 
Levar ao lume tudo junto até levantar fervura. 
 
Montagem : 
 
Humedecer o bolo com calda de chocolate. 
Rechear e cobrir com uma camada de Glaçage® Chocolate batido com raquete. 
Cobertura final  aplicar uma pequena camada de Glaçage® Chocolate derretido.  
 
Decoração : 
 
Decorar com  uma telha de Knusperbiene Nougatine®, frutas frescas  e decorações 
de natal a gosto. 

 
 


