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sobre nós
A nova plataforma digital do Atelier Gourmand, escola 
pioneira em oferecer aulas interativas de gastronomia, 
tem o objetivo de ser um ponto de encontro entre 
você e os mais renomados chefs, especialistas e 
apaixonados por gastronomia – assim como nós.

Como funciona? Durante uma semana nós 
acomodamos nossos convidados numa grande 
mesa virtual. E, neste cenário, todo mundo têm a 
oportunidade de compartilhar histórias, técnicas, 
curiosidades e (claro!) muitas receitas.

O melhor de tudo é que essa mesa é a extensão da sua 
casa! Você pode “puxar uma cadeira” e acompanhar 
todo esse bate-papo online, de onde você estiver.

Depois que a mesa termina, os seguidores recebem um 
e-book como este, recheado de conteúdo e receitas 
irresistíveis, que produzimos com todo carinho 
para você. E lembrando que o e-book também está 
disponível para download pelo site tanamesa.com.
Quer saber mais? Puxe uma cadeira, que Tá na Mesa!
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Dia desses, enquanto eu estava fazendo compras num fornecedor de 
especiarias aqui em São Paulo, um funcionário começou a repor o estoque 
de anis-estrelado na prateleira. De repente, um aroma inebriante tomou 
conta do ambiente e fui seduzida de imediato. A especiaria perfumada, 
com formato de estrela e sabor suave, me fez imaginar quais seriam 
os ingredientes que formariam uma boa combinação num bolo - afinal, 
sou confeiteira, e criar bolos é a minha grande paixão. 

Existem inúmeras formas de combinar sabores. Além do método 
meramente empírico, cientistas do mundo inteiro têm se dedicado 
a buscar os aspectos químicos que tornam milhões de ingredientes 
compatíveis. Voltando ao anis-estrelado: essa especiaria linda e 
perfumada é composta de anetol, mesma substância que proporciona 
o aroma marcante no anis comum e na erva-doce. Como se não bastasse, 
também concentra componentes químicos semelhantes aos do estragão 
e do manjericão - quem diria?! Outra curiosidade em torno da especiaria 
é que, se isolarmos a substância que caracteriza tanto o anis comum 
quanto o anis-estrelado, ela chega a ser 13 vezes mais doce que o 
açúcar comum. 
A partir desse sabor adocicado, a primeira possibilidade que me veio 
à cabeça foi a laranja. Afinal, a acidez ajuda a trazer equilíbrio para 
o dulçor. Não é à toa que todo o repertório culinário do Oriente está 
baseado nos sabores agridoces. E outro “casamento” do anis com 
grande probabilidade de sucesso seria o limão-siciliano. Ambas as 
massas podem ser combinadas com o buttercream de anis (confira as 
receitas nas próximas páginas). 

A partir de massas e recheios simples, é possível 
criar bolos surpreendentes

— 
qual é o segredo 
da combinação 
de sabores?

por Otávia Sommavilla
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Que tal sair da zona de conforto? Pensei na combinação de anis e 
chocolate, que eu sugiro num dos bolos que criei especialmente para o 
Tá na Mesa. À primeira vista, pode parecer meio inusitado, mas desde 
o século XVI, antes do advento do chocolate ao leite e do chocolate em 
barra, o chocolate era uma bebida muito popular na Espanha. No seu 
preparo iam algumas especiarias, entre as quais se destacava o anis. 

Outro sabor que desperta meu interesse para criar combinações é o 
café. Não há nada melhor que um café puro, quente e sem açúcar, mas 
admito que não sou muito fã de doces em que o café seja o protagonista. 
Comecei a imaginar em qual tipo de bolo ele poderia criar uma base 
aromática e profunda, talvez evocando um toque do conforto que 
sentimos com o que é tão familiar e cotidiano. A resposta é banoffee. 

A icônica sobremesa à base de banana com doce de leite ganha um sabor 
especial por conta do toque de café. Às vezes, é muito sutil, mas faz 
toda a diferença. Tanto que num dos bolos dessa mesa eu fiz a massa 
de banana (que fica maravilhosa por si só) e um recheio cremoso de 
doce de leite, além do buttercream de café. O que dizer do papel do 
café equilibrando a doçura que poderia ser excessiva e unificando os 
sabores? Só provando para saber. 

E já que eu fiz um bolo de laranja para combinar com o anis-estrelado, 
achei que valeria a pena testar café e laranja juntos. Lembrei de uma 
torta que comi há anos, em que café era combinado com tangerina, 
e também de um dos sabores mais famosos da sugar artist Margaret 
Braun, que nas décadas de 1990 e 2000 servia bolo de laranja com 
buttercream de espresso nas recepções mais exclusivas de Nova York. 

Mas é importante ressaltar que, de acordo com os cientistas, o nosso 
cérebro pode se confundir com mais de três sabores marcantes ao 
mesmo tempo. Por isso, para essa seleção de receitas eu pensei em 
trabalhar com a tríade clássica dos bolos: massa, recheio e cobertura. 
Eu fiz questão de escolher opções versáteis, que combinam muito 
bem de inúmeras maneiras. E fica meu convite para que vocês testem 
diversas versões em casa. Só não se esqueçam de contar para a gente 
o resultado, ok? 
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20%

Muito mais do que dominar técnicas culinárias, um chef precisa entender 
de combinação de sabores. Para fugir do óbvio e ser inovador, tanto os 
profissionais quanto a indústria alimentícia estão usando a ciência como 
grande aliada para as suas criações. E para suprir essa demanda do 
mercado, em 2014 foi inaugurada a empresa Foodpairing, na Bélgica. 

Comandada pelo pesquisador belga Bernard Lahousse, a empresa abriga 
um banco de dados onde é possível encontrar quais alimentos formam 
uma combinação perfeita entre si. O trabalho da equipe de Lahousse 
consiste em pesquisar os perfis aromáticos dos ingredientes. Afinal, 
quando degustamos algo, somente 20% da experiência está ligada ao 
sabor - 80% tem a ver com os aromas. 

A partir daí, as combinações são mapeadas. O morango, por exemplo, 
tem perfis aromáticos que são compatíveis com ingredientes tostados, 
como o chocolate, mas também tem notas lácteas que o tornam 
compatíveis com o parmesão, além de aromas cítricos que o fazem 
formar uma excelente combinação com o manjericão. 

Informações são reunidas num banco de dados, ao qual é possível ter 
acesso pagando uma assinatura mensal a partir de € 36,50 (cerca de 
R$ 160). 

Mas não é de hoje que os cientistas se debruçam sobre o tema. Desde 
1976, o pesquisador holandês Ben Nijssen e sua equipe abastecem o 
banco de dados VCF (a sigla significa Compostos Voláteis em Alimentos, 

A partir de componentes químicos 
dos ingredientes, é possível promover 
deliciosas combinações

— 
par perfeito

em tradução livre). A princípio, o repositório tinha como público-alvo a 
indústria, mas logo os chefs badalados recorreram às pesquisas com o 
objetivo de promover combinações surpreendentes como caviar com 
chocolate branco - criação do renomado chef Heston Blumenthal, do 
restaurante The Fat Duck. 

E, recentemente, o VCF tornou-se tema do livro “The flavour Matrix: the 
art and science of pairing common ingredients to create extraordinary 
dishes” (O sabor Matrix: a arte e a ciência de combinar ingredientes 
comuns para criar pratos extraordinários, em tradução livre). 

Escrito por James Briscione, que é diretor de pesquisas culinárias do 
Institute of Culinary Education em Nova York (EUA), em parceria com 
a sua esposa, Brooke Parkhurst, o livro (que ainda não está disponível 
no Brasil) tenta aproximar esse conceito do público e propõe desde as 
combinações mais simples até as mais inusitadas. Briscione também 
trabalhou no Chef Watson, sistema criado pela IBM no qual os usuários 
têm a oportunidade de buscar receitas a partir da sugestão de ingredientes. 

Quando a tecnologia e a gastronomia se juntam, abre-se um universo 
de possibilidades. E que tal colocar isso em prática na sua cozinha?

80%
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— 
5 ingredientes 
essenciais 
no preparo 
de um bolo
Quer preparar um bolo macio e fofinho? 
Mais do que seguir uma receita à risca, 
é preciso compreender o papel de cada 
ingrediente no preparo de um bolo.          
A seguir, confira a função de cada um 
deles: 
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1 4
52

3

Ovos 
Indispensáveis no preparo da receita, os ovos são 
ricos em proteína, e cada elemento deles tem uma 
função na receita. Enquanto a gema ajuda a dar liga e 
traz gordura e sabor para a massa do bolo, as claras 
(quando batidas em ponto de neve) absorvem o ar 
necessário para deixar o bolo macio. Na hora de 
escolher os ovos, opte sempre pelos mais frescos e 
quebre-os um a um separadamente. Afinal, a gente 
não quer estragar a receita, certo? 

Farinha de trigo 
Responsável por trazer textura e estrutura para 
qualquer tipo de massa, a farinha de trigo é elemento 
fundamental no preparo de bolos. Mas, na hora de 
escolher, vale observar alguns detalhes. A farinha 
de trigo ideal para bolo é a que tem o menor teor 
de proteína – o oposto da farinha utilizada para o 
preparo de pães. 

Açúcar 
O grande protagonista da confeitaria não poderia 
faltar na receita. O açúcar tem a função de trazer 
estabilidade para as receitas e conservar os alimentos 
por mais tempo. Mas é preciso utilizá-lo na medida 
certa, já que o excesso de açúcar pode atrapalhar a 
ação do fermento químico. 

Gordura 
Seja manteiga ou qualquer tipo de óleo vegetal, a 
gordura é um ingrediente importante no preparo de 
um bolo. Além de responsável por trazer umidade e 
untuosidade para a receita, também é responsável 
pelo sabor. Na hora de escolher a gordura, vale optar 
por óleos mais neutros. No caso da manteiga, utilize 
as versões sem sal, para que você tenha a chance de 
escolher o percentual que deseja usar na receita, e 
com mais de 80% de gordura. 

Fermento químico 
Composto de bicarbonato de sódio, fosfato 
monocálcico e pirofosfato ácido de sódio, o fermento 
químico é o responsável por fazer o bolo crescer. A 
partir do momento em que as substâncias entram em 
contato com o líquido da receita, o fermento libera 
gás carbônico, que, ao ser aquecido, se expande e 
faz a massa aumentar de volume. Há receitas que 
que utilizam isoladamente o bicarbonato de sódio, 
que age, da mesma forma que o fermento em pó. No 
entanto, quem avisa amigo é: caso seja utilizado em 
excesso, o bicarbonato pode deixar o seu bolo com 
um sabor levemente metálico.
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Receita 
—  Otávia Sommavilla

Fotografia  
— Romulo Fialdini

Bolo de Laranja com 
Buttercream de Café

ingredientes

bolo

150 g de farinha de amêndoa
180 g de farinha de trigo
2 1/2 colheres (chá) (10 g) de fermento em pó químico
1 colher (sopa) (4 g) de raspas de casca de laranja-pera
100 ml de suco de laranja-pera
5 2/3 colheres (sopa) (85 ml) de óleo de canola
4 ovos grandes (280 g)
300 g de açúcar
1 1/2 colher (sopa) (22 g) de manteiga sem sal, para untar
3 colheres (sopa) (27 g) de farinha de trigo, para polvilhar

calda de laranja

150 ml de suco de laranja-pera
5 colheres (sopa) (55 g) de açúcar

Tempo: 2 horas

Rendimento: 10  porções

Dificuldade:  fácil, mas nem tanto

buttercream de café

1  1/4 xícara (250 g) de manteiga sem sal, à temperatura ambiente
3 claras (108 g)
150 g de açúcar
1 colher (chá) (5 ml) de essência de baunilha
1  1/3 colher (sopa) (20 ml) de café expresso ou café coado
2  1/2 colheres (chá) (3 g) de café solúvel instantâneo

modo de preparo

bolo

1. Numa tigela, misture as farinhas, o fermento e as raspas de 
laranja e reserve.

2. Numa tigelinha, misture o suco de laranja e o óleo e reserve.
3. Na tigela da batedeira, bata os ovos apenas até misturar. Então, 

junte o açúcar e bata por 5 minutos, até que formar um creme 
claro e aerado.

4. Desligue a batedeira, adicione os líquidos e misture com um fouet.
5. Depois, acrescente a mistura de farinhas e mexa apenas até 

homogeneizar. Não bata excessivamente a mistura. 

continua aqui
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6. Distribua a massa nas fôrma untadas com manteiga, polvilhadas 
com farinha e forradas com papel-manteiga também untado e 
leve ao forno preaquecido a 180°C por cerca de 40 minutos.

7. Retire do forno e deixe esfriar antes de rechear.

calda de laranja

8. Coloque o suco e o açúcar numa panelinha e leve para ferver por 
5 minutos.

9. Retire do fogo e deixe esfriar antes de aplicar.

buttercream de café

10. Coloque a manteiga numa tigela e amasse com um garfo. Se o 
dia estiver muito quente e a manteiga, quase derretida, leve-a à 
geladeira por 5 minutos, para firmar um pouquinho. É importante 
que a manteiga esteja macia e cremosa, mas não se derretendo. 
Por outro lado, se o dia estiver muito frio, será preciso mais 
persistência para amassar a manteiga até que ela fique com uma 
consistência cremosa. 

11. Coloque a claras e o açúcar numa tigela, coloque a tigela sobre 
uma panela com água morna e leve ao fogo brando, mexendo 
constantemente com um fouet, até que a mistura atinja 65°C.

12. Despeje a mistura na tigela da batedeira e bata em velocidade 
média-alta até formar um merengue.

13. Então, reduza a velocidade e, sem parar de bater, vá juntando 
a manteiga aos poucos. Não se assuste se a mistura parecer 
talhada, continue batendo até que ela se torne cremosa.

14. Desligue a batedeira, acrescente a essência e o café expresso e 
solúvel e misture com uma espátula de silicone. 

montagem

15. Corte os 3 bolos ao meio, formando 6 discos.
16. Corte o fundo e uma das laterais de um saco plástico grande e 

forre o fundo e a borda de uma das fôrmas.
17. Coloque um disco de bolo no fundo da fôrma, regue com 1/6 

da calda de laranja e cubra com 1/6 do buttercream. Depois, 
coloque os demais discos por cima, sempre regando com a calda 
e intercalando com uma porção de creme.

18. Segurando pelas bordas do plástico, retire o bolo montado 
da fôrma, transfira-o para o prato de servir e decore-o com o 
buttercream restante.

utensílios

Termômetro de uso culinário
3 fôrmas de 15 cm de diâmetro
Saco plástico grande próprio para congelamento de alimentos
Papel-manteiga
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Receita 
— Otávia Sommavilla

Fotografia  
— Romulo Fialdini

Bolo de Maçã com 
Buttercream de Baunilha 
e Caramelo

ingredientes

bolo

340 g de farinha de trigo
5 colheres (chá) (20 g) de fermento em pó químico
3 colheres (chá) (9 g) de canela em pó 
250 ml de óleo de canola
280 g açúcar 
4 ovos grandes (280 g)
6 maçãs Gala (1,21 kg), sem casca, em cubinhos
1 colher (sopa) (15 g) de manteiga sem sal, para untar
2 colheres (sopa) (18 g) de farinha de trigo, para polvilhar

buttercream de baunilha

2  1/2 xícaras (500 g) de manteiga sem sal, à temperatura ambiente
1 fava de baunilha (3 g)
6 claras (216 g)
1  2/3 xícara (300 g) de açúcar
2 colheres (chá) (10 ml) de essência de baunilha

Tempo: 2 horas e 30 minutos

Rendimento: 12  porções

Dificuldade:  fácil, mas nem tanto

caramelo

1/2 xícara (90 g) de açúcar
1/2 xícara (120 ml) de creme de leite fresco

modo de preparo

bolo

1. Numa tigela, misture a farinha, o fermento e a canela e reserve.
2. Em outra tigela, junte o óleo e o açúcar e bata ligeiramente.
3. Acrescente os ovos e bata até misturar.
4. Adicione a farinha e misture até que tudo esteja incorporado.
5. Por último, junte a maçã e misture.
6. Despeje a massa nas fôrmas untadas com manteiga e polvilhadas 

com farinha e leve para assar em forno preaquecido a 180°C por 
40 minutos.

7. Deixe esfriar por 30 minutos antes de desenformar.

continua aqui
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buttercream de baunilha

8. Coloque a manteiga numa tigela e amasse com um garfo. Se o 
dia estiver muito quente e a manteiga, quase derretida, leve-a à 
geladeira por 5 minutos, para firmar um pouquinho. É importante 
que a manteiga esteja macia e cremosa, mas não se derretendo. 
Por outro lado, se o dia estiver muito frio, será preciso mais 
persistência para amassar a manteiga até que ela fique com uma 
consistência cremosa. 

9. Abra a fava de baunilha, raspe as sementinhas e junte-as à 
manteiga. Guarde a fava para usar em outra preparação.

10. Coloque a claras e o açúcar numa tigela, coloque a tigela sobre 
uma panela com água morna e leve ao fogo brando, mexendo 
constantemente com um fouet, até que a mistura atinja 65°C.

11. Despeje a mistura na tigela da batedeira e bata em velocidade 
média-alta até formar um merengue.

12. Então, reduza a velocidade e, sem parar de bater, vá juntando 
a manteiga aos poucos. Não se assuste se a mistura parecer 
talhada, continue batendo até que ela se torne cremosa.

13. Desligue a batedeira, acrescente a essência e misture com uma 
espátula de silicone. Prove e, se achar necessário, junte mais 
baunilha.

14. Dica: você pode substituir a fava e a essência artificial de baunilha 
por 1 colher (sopa) de extrato natural. As variedades de baunilha 
originárias de Madagáscar são mais marcantes que as vindas do 
Taiti. Por isso, determinar a quantidade a ser utilizada é questão 
de gosto.

caramelo 

15. Numa panela, coloque o açúcar e leve ao fogo, sem mexer, até 
formar um caramelo âmbar.

16. Junte o creme de leite e mantenha no fogo, mexendo sempre, até 
o caramelo estar liso e homogêneo.

montagem

17. Corte os bolos ao meio, formando 4 camadas.
18. Corte o fundo e uma das laterais de um saco plástico grande e 

forre o fundo e a borda de uma das fôrmas.
19. Coloque uma camada de bolo no fundo da fôrma e cubra 

com uma porção do buttercream. Depois, coloque as demais 
camadas por cima, sempre intercalando com mais uma porção do 
buttercream.

20. Segurando pelas bordas do plástico, retire o bolo montado 
da fôrma, transfira-o para o prato de servir, decore-o com o 
buttercream restante e finalize com o caramelo.

utensílios

2 fôrmas quadradas de 21 cm de lado
Termômetro de uso culinário
Saco plástico próprio para congelar alimentos
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Receita 
— Otávia Sommavilla 

Fotografia  
—  Romulo Fialdini

Bolo de Baunilha com Recheio 
Cremoso de Anis-Estrelado

ingredientes

massa

125 g de farinha de trigo
1  1/4 colher (chá) (5 g) de fermento em pó químico
4  1/2 colheres (sopa) (68 g) de manteiga sem sal, à temperatura 
ambiente 
135 g de açúcar
1/2 de colher (chá) (3 ml) de essência de baunilha
2 ovos grandes (140 g)
4  1/2 colheres (sopa) (68 ml) de leite integral
2 colheres (chá) (10 g) de manteiga sem sal, para untar
1 colheres (sopa) (9 g) de farinha de trigo, para polvilhar

recheio

1/2 de xícara (120 ml) de creme de leite fresco
5 estrelas de anis (5 g)
2 gemas (34 g) 
2  1/3 colheres (sopa) (25 g) de açúcar
1 colher (chá) (3 g) de gelatina em pó sem cor e sem sabor em pó 
1/2 colher (sopa) (8 ml) de água fria
1 colher (sopa) (15 g) de manteiga sem sal 

Tempo: 1 hora e 50 minutos

Rendimento: 1 bolo

Dificuldade:  fácil, mas nem tanto

finalização

4 morangos grandes (160 g) 
2 colheres (sopa) (14 g) de açúcar impalpável

modo de preparo

massa

1. Numa tigela, peneire a farinha e o fermento e reserve.
2. Na tigela da batedeira, bata a manteiga com o açúcar e a baunilha 

até formar um creme fofo.
3. Sempre batendo, junte os ovos um a um. Adicione o ovo seguinte 

apenas após o anterior ter sido completamente absorvido.
4. Aos poucos e alternadamente, vá juntando a farinha e o leite e 

bata somente até misturar tudo.
5. Despeje na fôrma untada com manteiga e polvilhada com farinha 

e leve para assar em forno preaquecido a 180°C por uns 40 
minutos. Quando o bolo estiver ligeiramente dourado e liberando 
aroma, pressione levemente com o dedo e observe se a massa 
retorna à posição inicial, ou faça o teste com um palito, que deve 
sair limpo.

6. Retire do forno, espere amornar e desenforme.

continua aqui
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recheio

7. Numa panela, aqueça o creme de leite até quase ferver, retire do 
fogo, junte o anis e deixe em infusão por 30 minutos. Então, coe e 
aqueça novamente.

8. Numa tigela, bata bem as gemas com o açúcar.
9. Sem parar de mexer, vá despejando lentamente o creme de leite 

quente sobre as gemas. Depois, vire todo o conteúdo da tigela 
na panela do creme de leite e leve ao fogo brando, mexendo 
constantemente, por 4 minutos, até o creme espessar um pouco. 
Não deixe ferver!

10. Numa tigelinha, hidrate a gelatina na água.
11. Junte a gelatina hidratada ao creme de leite, já fora do fogo, 

misture até derreter e deixe a mistura esfriar um pouco.
12. Quando o creme atingir 40°C, adicione a manteiga e mexa 

até que ela tenha derretido completamente e o creme esteja 
homogêneo.

13. Transfira para uma tigela, cubra com filme plástico bem rente ao 
creme, para evitar a formação de uma película na superfície, e 
deixe esfriar até o momento de usar.

finalização

14. Corte o bolo já frio ao meio, formando 2 camadas.
15. Corte o fundo e as laterais de um saco plástico grande e forre o 

fundo e borda da fôrma.
16. Coloque uma camada de bolo no fundo da fôrma, cubra com 

metade do recheio e coloque a outra camada de bolo por cima.
17. Segurando pelas bordas do plástico, retire o bolo da fôrma e 

transfira-o para um prato de servir.
18. Espalhe o recheio restante no topo do bolo, decore com os 

morangos e polvilhe o açúcar impalpável.
19. Leve para gelar antes de servir.

Utensílios

Fôrma de bolo inglês de 20 x 8 cm
Termômetro de uso culinário
Saco plástico grande próprio para congelar alimentos
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Receita 
— Otávia Sommavilla

Fotografia  
— Romulo Fialdini

Bolo de Chocolate com 
Recheio e Cobertura de 
Buttercream de Café

ingredientes

bolo

2  3/4 xícara (371 g) de farinha de trigo
2  1/2 colheres (chá) (10 g) de fermento em pó químico
1 1/4 colher (chá) (5 g) de bicarbonato de sódio
100 g de chocolate em pó 
200 g de creme de leite UHT (caixinha)
2 colheres (chá) (10 ml) vinagre de maçã 
1 xícara (200 g) de manteiga sem sal, à temperatura ambiente
400 g de açúcar
2 ovos grandes (140 g)
1 colher (chá) (5 ml) de essência de baunilha
100 ml de café coado frio
1 colher (sopa) (15 g) de manteiga sem sal, para untar
2 colheres (sopa) (18 g) de farinha de trigo, para polvilhar

buttercream de café

2  1/2 xícaras (500 g) de manteiga sem sal, à temperatura ambiente
6 claras (216 g)
1  2/3 xícara (300 g) de açúcar
2 colheres (chá) (10 ml) de essência de baunilha
2 2/3 colheres (sopa) (40 ml) de café expresso ou outro café coado
5 colheres (chá) (5 g) de café solúvel instantâneo

Tempo: 2 horas e 30 minutos

Rendimento: 12 porções

Dificuldade:  fácil, mas nem tanto

modo de preparo

massa

1. Numa tigela, peneire a farinha, o fermento, o bicarbonato e o 
chocolate em pó e reserve.

2. Numa tigelinha, misture o creme de leite e o vinagre e reserve.
3. Na tigela da batedeira, junte a manteiga e o açúcar e bata até 

obter um creme fofo.
4. Sem parar de bater, junte os ovos um a um, batendo apenas até 

que tudo esteja incorporado.
5. Desligue a batedeira, adicione o creme de leite e misture com 

uma espátula. 
6. Ligue a batedeira novamente e vá juntando a farinha aos poucos, 

batendo até homogeneizar.
7. Por fim, adicione a baunilha e o café e misture com uma espátula.
8. Despeje a massa nas fôrmas untadas com manteiga e polvilhadas 

com farinha e leve ao forno preaquecido a 180°C por 30 minutos, 
até que esteja crescido e um palito espetado no centro saia limpo.

9. Retire do forno, deixe esfriar por 40 minutos e desenforme.

continua aqui
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buttercream de café

10. Coloque a manteiga numa tigela e amasse com um garfo. Se o 
dia estiver muito quente e a manteiga, quase derretida, leve-a à 
geladeira por 5 minutos, para firmar um pouquinho. É importante 
que a manteiga esteja macia e cremosa, mas não se derretendo. 
Por outro lado, se o dia estiver muito frio, será preciso mais 
persistência para amassar a manteiga até que ela fique com uma 
consistência cremosa. 

11. Coloque a claras e o açúcar numa tigela, coloque a tigela sobre 
uma panela com água morna e leve ao fogo brando, mexendo 
constantemente com um fouet, até que a mistura atinja 65°C.

12. Despeje a mistura na tigela da batedeira e bata em velocidade 
média-alta até formar um merengue.

13. Então, reduza a velocidade e, sem parar de bater, vá juntando 
a manteiga aos poucos. Não se assuste se a mistura parecer 
talhada, continue batendo até que ela se torne cremosa.

14. Desligue a batedeira, acrescente a essência e o café expresso e 
solúvel e misture com uma espátula de silicone. 

montagem

15. Corte os 3 bolos ao meio, formando 6 discos.
16. Corte o fundo e uma das laterais de um saco plástico grande e 

forre o fundo e a borda de uma das fôrmas.
17. Coloque um disco de bolo no fundo da fôrma e cubra com uma 

porção do buttercream. Depois, coloque os demais discos por 
cima, sempre intercalando com mais uma porção do buttercream.

18. Segurando pelas bordas do plástico, retire o bolo montado 
da fôrma, transfira-o para o prato de servir e decore-o com o 
buttercream restante.

utensílios

3 fôrmas de 20 cm de diâmetro
Termômetro de uso culinário
Saco plástico próprio para congelar alimentos
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Receita 
— Otávia Sommavilla

Fotografia  
— Romulo Fialdini

Bolo de Chocolate com 
Recheio de Ganache de 
Chocolate e Cobertura de 
Buttercream de Baunilha

ingredientes

ganache de chocolate meio amargo

1 kg de chocolate meio amargo picado
1  1/4 xícara (300 ml) de creme de leite fresco

bolo

2  3/4 xícara (371 g) de farinha de trigo 
2  1/2 colheres (chá) (10 g) de fermento em pó químico
1  1/4 colher (chá) (5 g) de bicarbonato de sódio
100 g de chocolate em pó 
200 g de creme de leite UHT (caixinha)
2 colheres (chá) (10 ml) vinagre de maçã 
1 xícara (200 g) de manteiga sem sal, à temperatura ambiente
400 g de açúcar
2 ovos grandes (140 g)
1 colher (chá) (5 ml) de essência de baunilha
100 ml de café coado frio
1 colher (sopa) (15 g) de manteiga sem sal, para untar
2 colheres (sopa) (18 g) de farinha de trigo, para polvilhar

Tempo: 6 horas

Rendimento: 12 porções

Dificuldade:  fácil, mas nem tanto

buttercream de baunilha

125 g de manteiga sem sal, à temperatura ambiente
1/2 fava de baunilha (2 g)
2 claras (72 g)
75 g de açúcar
1/2 colher (chá) (3 ml) de essência de baunilha

modo de preparo

ganache de chocolate meio amargo

1. Coloque o chocolate picado numa tigela e reserve.
2. Numa panela, aqueça o creme de leite fresco até ferver, retire do 

fogo e espere a fervura baixar e as bolhas desaparecerem.
3. Despeje o creme de leite quente sobre o chocolate, espere 2 

minutos e, então, misture com um fouet até formar um creme 
homogêneo.

4. Espere esfriar e leve à geladeira por pelo menos 5 horas ou por 
até 1 dia antes de aplicar.

continua aqui
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5. Dica: esse recheio se conserva bem na geladeira por até 10 dias, 
desde que armazenado em recipiente limpo, seco e tampado.

massa

6. Numa tigela, peneire a farinha, o fermento, o bicarbonato e o 
chocolate em pó e reserve.

7. Numa tigelinha, misture o creme de leite e o vinagre e reserve.
8. Na tigela da batedeira, junte a manteiga e o açúcar e bata até 

obter um creme fofo.
9. Sem parar de bater, junte os ovos um a um, batendo apenas até 

que tudo esteja incorporado.
10. Desligue a batedeira, adicione o creme de leite e misture com 

uma espátula. 
11. Ligue a batedeira novamente e vá juntando a farinha aos poucos, 

batendo até homogeneizar.
12. Por fim, adicione a baunilha e o café e misture com uma espátula.
13. Despeje a massa nas fôrmas untadas com manteiga e polvilhadas 

com farinha e leve ao forno preaquecido a 180°C por 30 minutos, 
até que esteja crescido e um palito espetado no centro saia limpo.

14. Retire do forno, deixe esfriar por 40 minutos e desenforme.

buttercream de baunilha

15. Coloque a manteiga numa tigela e amasse com um garfo. Se o 
dia estiver muito quente e a manteiga, quase derretida, leve-a à 
geladeira por 5 minutos, para firmar um pouquinho. É importante 
que a manteiga esteja macia e cremosa, mas não se derretendo. 
Por outro lado, se o dia estiver muito frio, será preciso mais 
persistência para amassar a manteiga até que ela fique com uma 
consistência cremosa. 

16. Abra a fava de baunilha, raspe as sementinhas e junte-as à 
manteiga. Guarde a fava para usar em outra preparação.

17. Coloque a claras e o açúcar numa tigela, coloque a tigela sobre 
uma panela com água morna e leve ao fogo brando, mexendo 
constantemente com um fouet, até que a mistura atinja 65°C.

18. Despeje a mistura na tigela da batedeira e bata em velocidade 
média-alta até formar um merengue.

19. Então, reduza a velocidade e, sem parar de bater, vá juntando 
a manteiga aos poucos. Não se assuste se a mistura parecer 
talhada, continue batendo até que ela se torne cremosa.

20. Desligue a batedeira, acrescente a essência e misture com uma 
espátula de silicone. Prove e, se achar necessário, junte mais 
baunilha.

21. Dica: você pode substituir a fava e a essência artificial de baunilha 
por 1 colher (sopa) de extrato natural. As variedades de baunilha 
originárias de Madagáscar são mais marcantes que as vindas do 
Taiti. Por isso, determinar a quantidade a ser utilizada é questão 
de gosto. 

montagem

22. Corte os 3 bolos ao meio, formando 6 discos.
23. Corte o fundo e uma das laterais de um saco plástico grande e 

forre o fundo e a borda de uma das fôrmas.
24. Coloque um disco de bolo no fundo e cubra com 1/5 da ganache. 

Depois, coloque os demais discos por cima, sempre intercalando 
com uma porção de ganache.

25. Segurando pelas bordas do plástico, retire o bolo montado 
da fôrma, transfira-o para o prato de servir e decore-o com o 
buttercream.

utensílios

3 fôrmas de 20 cm de diâmetro
Termômetro de uso culinário
Saco plástico próprio para congelar alimentos
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Receita 
— Otávia Sommavilla

Fotografia  
— Romulo Fialdini

Bolo de Maçã com Cobertura 
de Doce de Leite

ingredientes

bolo

170 g de farinha de trigo
2  1/2 colheres (chá) (10 g) de fermento em pó químico
1  1/2 colher (chá) (5 g) de canela em pó 
125 g de óleo de canola
140 g açúcar 
2 ovos grandes (140 g)
3 maçãs Gala (610 g), sem casca, em cubinhos
1 colher (sopa) (15 g) de manteiga sem sal, para untar
2 colheres (sopa) (18 g) de farinha de trigo, para polvilhar

cobertura

265 g de doce de leite pastoso
2 gemas (34 g)
3  1/2 colheres (chá) (18 ml) de creme de leite fresco

Tempo: 1 hora e 40 minutos

Rendimento: 10 porções

Dificuldade:  facinho

modo de preparo

bolo

1. Numa tigela, misture a farinha, o fermento e a canela e reserve.
2. Em outra tigela, junte o óleo e o açúcar e bata ligeiramente.
3. Acrescente os ovos e bata até misturar.
4. Adicione a farinha e misture até que tudo esteja incorporado.
5. Por último, junte a maçã e misture.
6. Despeje a massa na fôrma untada com manteiga e polvilhada 

com farinha e leve para assar em forno preaquecido a 180°C por 
40 minutos.

7. Deixe esfriar por 30 minutos, desenforme no prato de servir, 
cubra com o doce de leite e sirva.

cobertura

8. Numa panela, misture todos os ingredientes e leve ao fogo baixo, 
mexendo constantemente, até atingir 92°C. Nesse ponto, o doce 
estará se descolando do fundo da panela. 

continua aqui
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9. Deixe esfriar por uns 40 minutos, cuidando para que não haja 
contato com umidade, e, ainda morno, utilize como recheio. Se o 
doce esfriar completamente, ficará difícil trabalhar com ele.

utensílios

Termômetro de uso culinário
Fôrma de bolo inglês de 22 x 12 cm
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Receita 
—  Otávia Sommavilla

Fotografia  
— Romulo Fialdini

Bolo de Limão-Siciliano 
com Curd de Limão e 
Buttercream de Baunilha

ingredientes

bolo

380 g de farinha de trigo 
3  3/4 colheres (chá) (15 g) de fermento em pó químico 
2  1/2 colheres (sopa) (15 g) de raspas de casca de limão-siciliano
220 g de manteiga sem sal, à temperatura ambiente
400 g de açúcar 
4 ovos grandes (280 g)
200 ml de leite integral 
1/2 xícara (120 ml) de suco de limão-siciliano
2 1/2 colheres (chá) (5 g) de semente de papoula
1 colher (sopa) (15 g) de manteiga sem sal, para untar
2 colheres (sopa) (18 g) de farinha de trigo, para polvilhar

curd de limão 

4 gemas (68 g)
175 ml de água
100 g de açúcar 
5  1/3 colheres (sopa) (80 ml) de suco de limão-siciliano
1  1/3 colher (sopa) (8 g) de raspas de casca de limão-siciliano
3  1/4 colheres (sopa) (23 g) de amido de milho
1/8 de colher (chá) (1 g) de sal

Tempo: 2 horas e 20 minutos

Rendimento: 10  porções

Dificuldade:  fácil, mas nem tanto

1  2/3 colheres (sopa) (25 g) de manteiga sem sal, gelada, em 
cubinhos

buttercream de baunilha

125 g de manteiga sem sal, à temperatura ambiente
1/2 fava de baunilha (2 g)
2 claras (72 g)
75 g de açúcar
1/2 colher (chá) (3 ml) de essência de baunilha

modo de preparo

1. Numa tigela, peneire a farinha e o fermento, adicione as raspas 
de limão e reserve.

2. Na tigela da batedeira, bata a manteiga e o açúcar até formar um 
creme liso.

3. Com a batedeira em velocidade média, junte os ovos um a um, 
batendo bem após cada adição. 

4. Então, aos poucos e alternadamente, vá acrescentando a 
farinha, o leite e o suco de limão em 3 etapas e bata somente até 

continua aqui
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homogeneizar. 
5. Por último, adicione a semente de papoula e misture com uma 

espátula.
6. Distribua a massa nas fôrmas untadas com manteiga e 

polvilhadas com farinha e leve para assar em forno preaquecido 
a 180°C por 35 minutos, ou até que o bolo esteja ligeiramente 
dourado, com aspecto esponjoso ao toque e, ao enfiar um palito 
no centro, ele saia limpo.

7. Retire do forno e deixe esfriar antes de rechear e cobrir.

curd de limão

8. Numa panela, peneire as gemas, junte a água, o açúcar, o suco e 
as raspas de limão, o amido e o sal e leve ao fogo baixo, mexendo 
sem parar com um fouet, por uns 10 minutos, até que o creme 
esteja encorpado.

9. Retire do fogo, acrescente a manteiga em cubos e mexa até 
homogeneizar.

buttercream de baunilha

10. Coloque a manteiga numa tigela e amasse com um garfo. Se o 
dia estiver muito quente e a manteiga, quase derretida, leve-a à 
geladeira por 5 minutos, para firmar um pouquinho. É importante 
que a manteiga esteja macia e cremosa, mas não se derretendo. 
Por outro lado, se o dia estiver muito frio, será preciso mais 
persistência para amassar a manteiga até que ela fique com uma 
consistência cremosa. 

11. Abra a fava de baunilha, raspe as sementinhas e junte-as à 
manteiga. Guarde a fava para usar em outra preparação.

12. Coloque a claras e o açúcar numa tigela, coloque a tigela sobre 
uma panela com água morna e leve ao fogo brando, mexendo 
constantemente com um fouet, até que a mistura atinja 65°C.

13. Despeje a mistura na tigela da batedeira e bata em velocidade 
média-alta até formar um merengue.

14. Então, reduza a velocidade e, sem parar de bater, vá juntando 
a manteiga aos poucos. Não se assuste se a mistura parecer 
talhada, continue batendo até que ela se torne cremosa.

15. Desligue a batedeira, acrescente a essência e misture com uma 
espátula de silicone. Prove e, se achar necessário, junte mais 
baunilha.

16. Dica: você pode substituir a fava e a essência artificial de baunilha 
por 1 colher (sopa) de extrato natural. As variedades de baunilha 
originárias de Madagáscar são mais marcantes que as vindas do 
Taiti. Por isso, determinar a quantidade a ser utilizada é questão 
de gosto. 

montagem

17. Corte os 2 bolos ao meio, formando 4 camadas.
18. Corte o fundo e uma das laterais de um saco plástico grande e 

forre o interior de uma das fôrmas.
19. Coloque uma camada de bolo no fundo da fôrma e cubra com 

1/3 de curd de limão. Depois, coloque os demais discos por cima, 
sempre intercalando com uma porção de curd.

20. Segurando pelas bordas do plástico, retire o bolo montado da 

fôrma e transfira-o para o prato de servir.
21. Com um saco e bico de confeitar, decore-o com o buttercream.

utensílios

Termômetro de uso culinário
2 fôrmas de bolo inglês de de 22 x 10 cm
Saco plástico grande próprio para congelar alimentos
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Receita 
—  Otávia Sommavilla

Fotografia  
— Romulo Fialdini

Bolo de Maçã

ingredientes

170 g de farinha de trigo
2 1/2 colheres (chá) (10 g) de fermento em pó químico
1 1/2 colher (chá) (5 g) de canela em pó 
125 ml de óleo de canola
140 g açúcar 
2 ovos grandes (140 g)
3 maçãs Gala (610 g), sem casca, em cubinhos
1 colher (sopa) (15 g) de manteiga sem sal, para untar
2 colheres (sopa) (18 g) de farinha de trigo, para polvilhar

Tempo: 1 hora e 20 minutos

Rendimento: 10  porções

Dificuldade:  facinho

modo de preparo

1. Numa tigela, misture a farinha, o fermento e a canela e reserve.
2. Em outra tigela, junte o óleo e o açúcar e bata ligeiramente.
3. Acrescente os ovos e bata até misturar.
4. Adicione a farinha e misture até que tudo esteja incorporado.
5. Por último, junte a maçã e misture.
6. Despeje a massa na fôrma untada com manteiga e polvilhada 

com farinha e leve para assar em forno preaquecido a 180°C por 
40 minutos.

7. Deixe esfriar por 30 minutos, desenforme no prato e sirva.

utensílios

Fôrma de bolo inglês de 22 x 12 cm 
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Receita 
—  Otávia Sommavilla

Fotografia  
— Romulo Fialdini

Bolo de Banana

ingredientes

340 g de farinha de trigo 
1  1/4 colher (chá) (5 g) de fermento em pó
1  1/4 colher (chá) (5 g) de bicarbonato de sódio
4 bananas-nanicas maduras (700 g)
400 g de açúcar 
1 colher (chá) (5 ml) de essência de baunilha 
3 ovos grandes (210 g)
125 g de manteiga sem sal, derretida
1 colher (sopa) (15 g) de manteiga sem sal, para untar
1 colher (sopa) (9 g) de farinha de trigo, para polvilhar

Tempo: 1 hora e 10 minutos

Rendimento: 12  porções

Dificuldade:  facinho

modo de preparo

1. Numa tigela, peneire a farinha, o fermento e o bicarbonato e 
reserve.

2. Em outra tigela, amasse as bananas com um garfo, junte o açúcar, 
a baunilha, os ovos e a manteiga derretida e misture bem.

3. Acrescente a farinha e bata ligeiramente com um fouet até que os 
ingredientes estejam incorporados.

4. Despeje a massa na fôrma untada com manteiga e polvilhada 
com farinha e leve para assar em forno preaquecido a 180°C por 
aproximadamente 40 minutos, ou até que um palito espetado no 
centro saia limpo.

5. Retire do forno e espere amornar antes de desenformar.

utensílios

Fôrma de bolo inglês de 26 x 10 cm 
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Receita 
— Otávia Sommavilla

Fotografia  
— Romulo Fialdini

Recheio Cremoso de 
Doce de Leite

ingredientes

800 g de doce de leite pastoso
4 gemas (68 g)
2  1/3 colheres (sopa) (50 ml) de creme de leite fresco 

modo de preparo

1. Numa panela, misture todos os ingredientes e leve ao fogo baixo, 
mexendo constantemente, até atingir 92°C. Nesse ponto, o doce 
estará se descolando do fundo da panela. 

2. Deixe esfriar por uns 40 minutos, cuidando para que não haja 
contato com umidade, e, ainda morno, utilize como recheio. Se o 
doce esfriar completamente, ficará difícil trabalhar com ele.

utensílios

Termômetro de uso culinário

Tempo: 1 hora e 10 minutos 

Rendimento: 760 g

Dificuldade:  facinho
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Receita 
— Otávia Sommavilla

Fotografia  
— Romulo Fialdini

Recheio Cremoso de 
Anis-Estrelado

ingredientes

1 xícara (240 ml) de creme de leite fresco
10 estrelas de anis (10 g) 
3 gemas (51 g) 
4 1/2 colheres (sopa) (50 g) de açúcar
1  2/3 colher (chá) (5 g) de gelatina em pó sem cor e sem sabor em pó 
(ou 2 1/2 folhas) 
1 colher (sopa) (15 ml) de água fria
2 colheres (sopa) (30 g) de manteiga sem sal 

modo de preparo

1. Numa panela, aqueça o creme de leite até quase ferver, retire do 
fogo, junte o anis e deixe em infusão por 30 minutos. Então, coe e 
aqueça novamente.

2. Numa tigela, bata bem as gemas com o açúcar.
3. Sem parar de mexer, vá despejando lentamente o creme de leite 

quente na tigela das gemas. Depois, vire todo o conteúdo da 
tigela na panela e leve ao fogo brando, mexendo constantemente, 
por 4 minutos, até o creme espessar um pouco. Não deixe ferver!

4. Numa tigelinha, hidrate a gelatina na água por 3 minutos.
5. Junte a gelatina hidratada ao creme de leite, já fora do fogo, 

Tempo: 1 hora e 30 minutos 

Rendimento: 340 g

Dificuldade:  facinho

misture até derreter e deixe a mistura esfriar um pouco.
6. Quando o creme atingir 40°C, adicione a manteiga e mexa 

até que ela tenha derretido completamente e o creme esteja 
homogêneo.

7. Transfira para uma tigela, cubra com filme plástico, fazendo-o 
aderir à superfície do creme, para evitar assim a formação de 
película, e deixe esfriar até o momento de usar.

utensílios

Termômetro de uso culinário
Filme plástico



027

Receita 
— Otávia Sommavilla

Fotografia  
— Romulo Fialdini

Curd de Limão Tempo: 45 minutos 

Rendimento: 910 g

Dificuldade:  facinho

ingredientes

8 gemas (136 g)
350 ml de água
200 g de açúcar 
2/3 de xícara (160 ml) de suco de limão-siciliano
2  1/2 colheres (sopa) (15 g) de raspas de casca de limão-siciliano
6  1/2 colheres (sopa) (45 g) de amido de milho
1/8 de colher (chá) (1 g) de sal
1/4 de xícara (50 g) de manteiga sem sal, gelada, em cubinhos

modo de preparo

1. Numa panela, peneire as gemas, junte a água, o açúcar, o suco e 
as raspas de limão, o amido e o sal e leve ao fogo baixo, mexendo 
sem parar com um fouet, por uns 10 minutos, até que o creme 
esteja encorpado.

2. Retire do fogo e acrescente a manteiga em cubos e mexa até 
homogeneizar.
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Receita 
— Otávia Sommavilla

Fotografia  
— Romulo Fialdini

Ganache de Chocolate 
Meio Amargo

ingredientes

500 g de chocolate meio amargo picado
1  1/4 xícara (300 ml) de creme de leite fresco

modo de preparo

1. Coloque o chocolate picado numa tigela e reserve.
2. Numa panela, aqueça o creme de  leite fresco até  ferver. 

Então, retire do fogo e espere a fervura baixar e as bolhas 
desaparecerem.

3. Despeje o creme de leite quente sobre o chocolate, espere 2 
minutos e, então, misture com um fouet até formar um creme 
homogêneo.

4. Espere esfriar e leve à geladeira por pelo menos 5 horas ou por 
até 1 dia antes de aplicar.

5. Dica: esse recheio se conserva bem na geladeira por até 10 dias, 
desde que armazenado em recipiente limpo, seco e tampado.

Tempo: 5 horas e 30 minutos 

Rendimento: 765 g

Dificuldade:  facinho
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Receita 
— Otávia Sommavilla

Fotografia  
— Romulo Fialdini

Buttercream de Baunilha

ingredientes

1  1/4 xícara (250 g) de manteiga sem sal, à temperatura ambiente
1 fava de baunilha (3 g)
3 claras (105 g)
150 g de açúcar
1 colher (chá) (5 ml) de essência de baunilha

modo de preparo

1. Coloque a manteiga numa tigela e amasse com um garfo. Se o 
dia estiver muito quente e a manteiga, quase derretida, leve-a à 
geladeira por 5 minutos, para firmar um pouquinho. É importante 
que a manteiga esteja macia e cremosa, mas não se derretendo. 
Por outro lado, se o dia estiver muito frio, será preciso mais 
persistência para amassar a manteiga até que ela fique com uma 
consistência cremosa. 

2. Abra a fava de baunilha, raspe as sementinhas e junte-as à 
manteiga. Guarde a fava para usar em outra preparação.

3. Coloque a claras e o açúcar numa tigela, coloque a tigela sobre 
uma panela com água morna e leve ao fogo brando, mexendo 
constantemente com um fouet, até que a mistura atinja 65°C.

4. Despeje a mistura na tigela da batedeira e bata em velocidade 
média-alta até formar um merengue.

5. Então, reduza a velocidade e, sem parar de bater, vá juntando 
a manteiga aos poucos. Não se assuste se a mistura parecer 
talhada, continue batendo até que ela se torne cremosa.

Tempo: 30 minutos 

Rendimento: 450 g

Dificuldade:  fácil, mas nem tanto

6. Desligue a batedeira, acrescente a essência e misture com uma 
espátula de silicone. Prove e, se achar necessário, junte mais 
baunilha.

7. Dica: você pode substituir a fava e a essência artificial de baunilha 
por 1 colher (sopa) de extrato natural. As variedades de baunilha 
originárias de Madagáscar são mais marcantes que as vindas do 
Taiti. Por isso, determinar a quantidade a ser utilizada é questão 
de gosto. 

utensílio

Termômetro de uso culinário



030

Receita 
— Otávia Sommavilla

Fotografia  
— Romulo Fialdini

Buttercream de Café

ingredientes

1  1/4 xícara (250 g) de manteiga sem sal, à temperatura ambiente
3 claras (105 g)
150 g de açúcar
1 colher (chá) (5 ml) de essência de baunilha
1 1/3 colher (sopa) (20 ml) de café expresso ou outro café coado
2 1/2 colheres (chá) (3 g) de café solúvel instantâneo

modo de preparo

1. Coloque a manteiga numa tigela e amasse com um garfo. Se o 
dia estiver muito quente e a manteiga, quase derretida, leve-a à 
geladeira por 5 minutos, para firmar um pouquinho. É importante 
que a manteiga esteja macia e cremosa, mas não se derretendo. 
Por outro lado, se o dia estiver muito frio, será preciso mais 
persistência para amassar a manteiga até que ela fique com uma 
consistência cremosa. 

2. Coloque a claras e o açúcar numa tigela, coloque a tigela sobre 
uma panela com água morna e leve ao fogo brando, mexendo 
constantemente com um fouet, até que a mistura atinja 65°C.

3. Despeje a mistura na tigela da batedeira e bata em velocidade 
média-alta até formar um merengue.

4. Então, reduza a velocidade e, sem parar de bater, vá juntando 
a manteiga aos poucos. Não se assuste se a mistura parecer 
talhada, continue batendo até que ela se torne cremosa.

Tempo: 30 minutos 

Rendimento: 500 g

Dificuldade:  fácil, mas nem tanto

5. Desligue a batedeira, acrescente a essência e o café expresso e 
solúvel e misture com uma espátula de silicone. 

utensílio

Termômetro de uso culinário
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e-book
bolos

— 
bolos ao vivo
Para celebrar a abertura da mesa de bolos, Otávia Sommavilla 
realizou uma transmissão ao vivo pelo Instagram @tanamesa.tm (o 
vídeo está disponível no canal do Tá na Mesa no YouTube), na qual 
preparou diversas massas e recheios e criou combinações na hora, 
que foram provadas e aprovadas pela padeira Izabela Tavares. 

Durante a semana, Otávia ensinou duas receitas em vídeo: o bolo 
básico de baunilha e o bolo de laranja com recheio de buttercream de 
café. Já Paula Rizkallah trouxe dois conteúdos bônus para o IGTV do 
@tanamesa.tm: ela ensina a função dos ingredientes e como substituí-
los nas receitas de bolo, além dos pontos das claras em neve. 
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e-book
bolos

— 
bate-papo
Otávia Sommavilla responde algumas 
dúvidas do público sobre bolos 

Existe alguma marca de fermento para bolo que 
não seja transgênica? Fermentos caseiros, à base 
de bicarbonato, cremor tártaro e amido de milho, 
funcionam?

Otávia Sommavilla A maioria das marcas de fermento em pó químico 
vem com o selo transgênico por conta da presença de amido de 
milho (transgênico) na composição. Eu já comprei a marca norte-
americana Bob’s Red Mill, mas é caro e bem difícil de encontrar. 
Quanto ao fermento caseiro, funciona sim. Receitas bem antigas de 
bolo pediam cremor tártaro, porque não havia o fermento em pó 
químico no mercado. A minha dica é misturar os ingredientes do 
fermento caseiro e não armazená-los por muito tempo.

A baunilha natural pode ser substituída por extrato? 

Otávia Sommavilla Sim. Se estiver usando extrato natural, pode 
colocar 10 ml. Caso seja essência, pode ser 5 ml.

Gostaria de fazer bolos caseiros para vender. Você pode 
dar dicas de embalagens para vender bolos?  

Otávia Sommavilla Da uma pesquisada nas caixas altas da Montepel 
embalagens. Elas são altas e brancas. Você pode mandar fazer um 
adesivo com seu logo, fica ótimo. Em São Paulo, você encontra em 
algumas lojas de produtos para confeitaria. Para minibolos, veja as 
caixinhas de acetato da CAC embalagens.

Como faz para saborizar o buttercream de limão?

Otávia Sommavilla Eu gosto de usar raspas de limão-siciliano e 
extrato de limão, que eu compro em lojas de produtos de confeitaria. 
Uma alternativa interessante é alternar camadas de buttercream de 
baunilha e lemon curd (veja mais na página de receitas).

Como evitar que a pasta americana caia de cima do 
bolo?

Otávia Sommavilla Para evitar isso, passe uma camada fina de 
buttercream ou ganache para que a pasta possa aderir. E no 
momento de cobrir o bolo com a pasta americana, cuidado para não 
puxá-la nas laterais demasiadamente, porque ela pode se romper 
nas quinas do bolo. A massa do bolo precisa ter estrutura para 
suportar o peso da pasta americana. Utilize massas com gordura.

As receitas de ganache de chocolate pedem tempo de 
geladeira e, claro, ficam bem durinhas. Quanto tempo 
devemos deixá-las fora para conseguir cobrir um bolo? 
Ou existe alguma ganache que fica maleável e pronta 
para cobrir um bolo?

Otávia Sommavilla A ganache precisa desse tempo de geladeira. 
Mesmo que você aumente muito a proporção de chocolate, como ele 
estará derretido no momento do preparo da ganache, a consistência 
ainda assim será fluida. Se você quiser trabalhar com recheios mais 
rápidos, uma opção é o buttercream. Você pode acrescentar ganache 
de chocolate meio amargo a ele, desde que esteja fria. Você vai 
conseguir usar sem que seja necessário esperar tanto.

Você indica algum curso para quem quer se aperfeiçoar 
em técnicas de bolos?

Otávia Sommavilla Gosto muito dos cursos oferecidos pela 
escola Levain, em São Paulo, do chef Rogério Shimura. Tenho um 
curso online também de massa e recheios. Veja mais em meu site 
otavia.com.br
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e-book
bolos

— 
combine você mesmo 
A proposta da mesa é criar bolos surpreendentes a partir 
de massas e recheios simples. Neste e-book, a gente 
propõe as bases, mas quem faz as combinações é você 

bolo de baunilha
recheio cremoso de anis

 

bolo de maçã
recheio cremoso de doce 
de leite

 

bolo de maçã
buttercream de baunilha

 

bolo de banana
recheio cremoso de doce 
de leite

 

bolo de banana
ganache de chocolate meio 
amargo

 

bolo de chocolate 
buttercream de baunilha

bolo de chocolate 
ganache de chocolate meio 
amargo

bolo de chocolate 
buttercream de café
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bolos

bolo de laranja
recheio cremoso de anis

 

bolo de maçã
recheio cremoso de doce 
de leite

 

bolo de limão-siciliano
recheio cremoso de anis

 

bolo de limão-siciliano
lemon curd + buttercream de 
baunilha

bolo de baunilha
lemon curd + buttercream de 
baunilha + frutas vermelhas

 



— 
receitas do site 
Tá na Mesa



036

Receita 
— Valéria Araújo

Fotografia  
— Carla Fialdini

Bolo Formigueiro Colorido 
com  Cobertura de  Chantilly

ingredientes

massa

4 colheres (sopa) (60 g) de manteiga sem sal, à temperatura ambiente
4 colheres (sopa) (60 g) de gordura vegetal hidrogenada
1  1/3 xícara (240 g) de açúcar
3 ovos grandes (210)
1/2 xícara (120 ml) de leitelho (buttermilk) 
4 colheres (sopa) (60 ml) de óleo de canola 
1/2 colher (sopa) (8 ml) de extrato de baunilha
2 xícaras (270 g) de farinha de trigo 
1  1/2 colher (chá) (6 g) de fermento em pó químico
1/2 colher (chá) (2 g) de sal
1/2 xícara (85 g) de chocolate granulado colorido
1 colher (sopa) (15 g) de manteiga sem sal, para untar
2 colheres (sopa) (18 g) de farinha de trigo, para polvilhar

chantilly e finalização

1 litro de creme leite fresco gelado
5 colher (sopa) (55 g) de açúcar
2 colheres de sopa (20 g) de chocolate granulado colorido, para 
finalizar

Tempo: 2 horas e 10 minutos

Rendimento: 14  porções

Dificuldade:  fácil, mas nem tanto

modo de preparo

massa

1. Na batedeira, bata a manteiga, a gordura vegetal e o açúcar até 
formar um creme fofo.

2. Adicione os ovos, um a um, e bata em velocidade média até 
incorporar tudo.

3. Aumente a velocidade, acrescente o leitelho, o óleo e a baunilha e 
bata por 5 a 6 minutos, até formar uma mistura branca e dobrar 
de volume.

4. Então, incorpore a farinha, o fermento e o sal.
5. Desligue a batedeira e misture 2/3 do granulado com uma 

espátula.
6. Despeje a massa na fôrma untada com manteiga e polvilhada 

com farinha, espalhe o granulado restante por cima e leve ao 
forno preaquecido a 180°C para assar por 45 minutos. 

7. Retire do forno, espere 10 minutos e desenforme sobre uma 
grade para esfriar completamente.

8. Dica: Se não encontrar o leitelho no seu supermercado, mistura a 
mesma quantidade de leite a 1 1/2 colher (sopa) de suco de limão 
Taiti e deixe descansar por uns 10 minutos, até talhar. Depois, 
siga a receita normalmente.

continua aqui
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chantilly e finalização

9. Bata o creme de leite com o açúcar na batedeira até o ponto de 
chantilly.

10. Corte o bolo já frio em 3 discos, coloque o primeiro disco no 
prato de servir e cubra com 1/3 do chantilly. 

11. Coloque o segundo disco e cubra com mais 1/3 do chantilly.
12. Coloque o terceiro disco por cima, cubra com o chantilly restante 

e finalize com o granulado. 

utensílios

Fôrma de fundo removível de 25 cm de diâmetro
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Receita 
— Carolina Brandão

Fotografia  
— Carla Fialdini

Bolo Suflair

ingredientes

6 ovos grandes (420 g)
6 colheres (sopa) (66 g) de açúcar
6 colheres (sopa) (42 g) de chocolate pó
2 colheres (sopa) (30 g) de manteiga sem sal
1 colher (sopa) (13 g) de fermento pó químico
120 g de coco seco em flocos
1 colher (sopa) (15 g) de manteiga sem sal, para untar
2 colheres (sopa) (22 g) de açúcar, para polvilhar 

modo de preparo

1. No liquidificador, bata os ovos, o açúcar, o chocolate em pó e a 
manteiga.

2. Despeje a mistura numa tigela, junte o fermento e o coco ralado e 
misture bem.

3. Transfira a massa para a fôrma untada com manteiga e polvilhada 
com açúcar e leve para assar em forno preaquecido a 160°C por 
uns 40 minutos.

4. Retire do forno, espere 10 minutos e desenforme sobre uma 
grade.

utensílio

Fôrma de furo central de 19 cm de diâmetro

Tempo: 1 hora

Rendimento: 8 porções

Dificuldade:  facinho
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Receita 
— Paula Rizkallah

Fotografia  
— Carla Fialdini

Carrot Cake (Bolo de 
Cenoura Americano)

ingredientes

massa

2 xícaras (480 ml) de óleo de milho
3 xícaras (405 g) de farinha de trigo
2 colheres (chá) (10 g) de bicarbonato de sódio
3 xícaras (540 g) de açúcar
5 ovos grandes (350 g)
1/2 colher (chá) (2 g) de sal
2 1/2 colher (chá) (7 g)de canela em pó
1 colher (chá) (2 g) de cardamomo em pó
1 colher (chá) (3 g) gengibre em pó 
1/4 de colher (chá) (1 g) de cravo-da-índia em pó
4 cenouras médias (525 g), raladas 
1  1/2 xícara (147 g) de nozes picadas
1 colher (sopa) (15 g) de manteiga sem sal, para untar 
3 colheres (sopa) (27 g) de farinha de trigo, para polvilhar 

cobertura e finalização 

1 xícara (250 g) de cream cheese 
3/4 de xícara (135 g) de açúcar
1/2 xícara (100 g) de manteiga sem sal, amolecida
1/2 cenoura (95 g), ralada
1/2 xícara (49 g) de nozes inteiras

Tempo: 2 horas e 35 minutos 

Rendimento: 14 porções

Dificuldade:  facinho

modo de preparo

massa

1. Numa tigela, misture o óleo, a farinha, o bicarbonato, o açúcar, os 
ovos, o sal e as especiarias até formar uma massa homogênea.

2. Acrescente a cenoura ralada e as nozes e misture delicadamente. 
3. Despeje a massa na fôrma untada com manteiga e polvilhada 

com farinha e leve para assar em forno preaquecido a 180°C por 
1 hora e 40 minutos, ou até que, ao enfiar um palito no centro, ele 
saia limpo. 

4. Retire do forno, deixe amornar 10 minutos e desenforme sobre 
uma grade . 

cobertura e finalização

5. Na batedeira, bata o cream cheese, o açúcar e a manteiga por 
uns 10 minutos, até formar um creme liso.

6. Quando o bolo estiver completamente frio, espalhe a cobertura 
por cima com uma espátula e decore com cenoura a ralada e as 
nozes.

utensílio

Fôrma de aro removível de 26 cm de diâmetro
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Receita 
— Valéria Araújo

Fotografia  
— Carla Fialdini

Bolo Gelado de Coco

ingredientes

massa

3/4 de xícara (150 g) de manteiga sem sal
2 xícaras (360 g) de açúcar
4 ovos grandes (280 g)
2 xícaras (270 g) de farinha de trigo
1 colher (sopa) (13 g) de fermento em pó químico
1/2 xícara (120 ml) de leite semidesnatado
200 ml de leite de coco
1 colher (sopa) (15 g) de manteiga sem sal, para untar
3 colheres (sopa (27 g) de farinha de trigo, para polvilhar

calda e finalização

1 lata (395 g) de leite condensado
1  1/2 xícara (360 ml) de leite semidesnatado
200 ml de leite de coco
4 xícaras (200 g) de coco seco ralado

Tempo: 1 hora e 30 minutos

Rendimento: 16 porções

Dificuldade:  facinho

modo de preparo

massa

1. Na batedeira, bata a manteiga com o açúcar e as gemas até obter 
um creme fofo e esbranquiçado.

2. Numa tigela, peneire a farinha com o fermento.
3. Em outra tigela, misture o leite semidesnatado com o leite de 

coco.
4. Com a batedeira ligada, junte, aos poucos e alternadamente, a 

farinha com fermento e os leites e bata até incorporar tudo.
5. Em outra tigela da batedeira, bata as claras até o ponto de neve.
6. Com uma espátula, incorpore delicadamente as claras à massa.
7. Despeje a massa na fôrma untada com manteiga e polvilhada 

com farinha e leve para assar em forno preaquecido a 180°C por 
40 minutos.

calda e finalização

8. Numa tigela, misture todos os ingredientes e reserve.
9. Com o bolo ainda quente, faça vários furos com um garfo, 

despeje a calda uniformemente por cima e deixe descansar na 
própria assadeira, coberto, dentro do refrigerador, até o dia 
seguinte.

continua aqui
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10. No outro dia, corte o bolo em pedaços regulares, passe no coco 
ralado e embrulhe em papel-alumínio.

11. Mantenha na geladeira até o momento de servir.

utensílio

Fôrma de 36 x 24 cm
Papel-alumínio
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Receita 
— Valéria Araújo

Fotografia  
— Carla Fialdini

Bolo de Chocolate de Caneca

ingredientes

massa

1  1/3 xícara (200 g) de chocolate ao leite picado
1 xícara (200 g) de manteiga sem sal
4 ovos grandes (280 g)
3/4 de xícara (135) de açúcar
3/4 de xícara (101 g) de farinha de trigo
2 colheres (sopa) (30 g) de manteiga sem sal, para untar

calda de chocolate

1 xícara (150 g) de chocolate meio amargo picado
1/2 xícara (120 ml) de creme de leite fresco

modo de preparo

massa

1. Numa tigela, derreta o chocolate e a manteiga no micro-ondas e 
reserve até amornar.

2. Numa tigela, misture bem os ovos, o açúcar e a farinha. 
3. Adicione o chocolate derretido e mexa até homogeneizar. 

Tempo: 40 minutos

Rendimento: 8 porções

Dificuldade:  facinho

4. Despeje a massa nas canecas untadas com manteiga até atingir 
metade de sua altura e leve para assar individualmente no micro-
ondas por 1 minuto e 10 segundos ou, coloque as canecas dentro 
de uma assadeira e leve ao forno preaquecido a 180°C por 15 
minutos.

5. Retire do forno e deixe esfriar por alguns minutos antes de regar 
com a calda.

6. Sirva em seguida.

calda de chocolate

7. Numa panela, ferva o creme de leite.
8. Numa tigela, coloque o chocolate picado, despeje o creme de 

leite quente por cima e mexa até derreter e ficar homogêneo.

utensílios

Canecas de 6 cm de diâmetro
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Receita 
— Paula Rizkallah

Fotografia  
— Romulo Fialdini

Bolo de Morango com 
Nata e Doce de Leite

ingredientes

pão de ló

4 ovos grandes (280 g)
2 xícaras (360 g) de açúcar
1 xícara (240 ml) de água
3 xícaras (405 g) de farinha de trigo, peneirada
1 colher (sopa) (13 g) de fermento em pó químico
1 colher (sopa) (15 g) de manteiga sem sal, para untar
2 colheres (sopa) (18 g) de farinha de trigo, para polvilhar
1/2 xícara (75 g) de chocolate meio amargo, para finalizar

recheio de morango com nata

350 g de nata
1/2 lata (198 g) de leite condensado
600 g de morango
6 colheres (66 g) de açúcar

recheio de doce de leite

800 g de doce de leite pastoso
1/2 caixinha (100 g) de creme de leite

Tempo:  2 horas e 30 minutos

Rendimento: 12 porções

Dificuldade:  fácil, mas nem tanto

glacê

3 xícaras (540 g) de açúcar 
1 xícara (240 ml) de água
4 claras (144 g)

calda

3  1/3 colheres (sopa) (50 ml) de água 

modo de preparo

pão de ló

1. Na tigela da batedeira, bata as claras em neve e reserve.
2. Em outra tigela da batedeira, bata as gemas com a água por uns 2 

minutos, até dobrar de volume.
3. Adicione o açúcar e bata por mais 5 minutos.
4. Desligue a batedeira, junte a farinha peneirada e o fermento e 

misture com uma espátula.
5. Por último, incorpore delicadamente as claras batidas.
6. Despeje a massa na fôrma untada com manteiga e polvilhada 

continua aqui



044

com farinha e leve para assar em forno preaquecido a 180°C por 
1 hora.

7. Deixe esfriar por alguns minutos e então desenforme sobre uma 
grade.

8. Quando o bolo tiver esfriado, corte-o em 3 camadas.
9. Disponha a primeira camada de bolo no prato de servir, molhe 

com a calda e cubra com o doce de leite.
10. Disponha a segunda camada de bolo por cima, molhe com a 

calda e cubra com o creme de morango e nata.
11. Derreta o chocolate no micro-ondas.
12. Coloque a terceira camada de massa, molhe com a calda, cubra 

com o glacê mesclado ao chocolate e decore a gosto.

recheio de morango com nata

13. Corte os morangos em pedaços pequenos, misture com o açúcar 
e deixe macerando por 2 horas.

14. Na tigela da batedeira, bata a nata e o leite condensado até o 
ponto de chantilly.

15. Coe os morangos e misture os pedaços ao creme. Reserve o 
líquido da maceração.

recheio de doce de leite

16. Numa tigela, misture os ingredientes e reserve.

 
glacê

17. Numa panela, coloque o açúcar e a água, leve ao fogo e, sem 
mexer, deixe cozinhar até formar uma calda em ponto de 
fio. Teste o ponto pegando um pouco de calda morna entre o 
polegar e o indicador e vendo se forma um fio que não se quebra 
facilmente.

18. Na batedeira, bata as claras em neve.
19. Com a batedeira na velocidade máxima, despeje lentamente a 

calda na tigela, num fio continuo, e siga batendo até esfriar.

calda

20. Misture o líquido reservado dos morangos com a água.

utensílios

Assadeira de 25 cm de diâmetro
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Receita 
— Paula Rizkallah

Fotografia  
— Carolina Milano

Bolo de Chocolate 
com Marshmallow

ingredientes

bolo

1/2 xícara (100 g) de manteiga sem sal 
1  1/4 xícara (225 g) de açúcar 
1/2 colher (chá) (3 ml) de essência de baunilha
2 ovos grandes (140 g), ligeiramente batidos 
2/3 de xícara (85 g) de chocolate meio amargo picado 
150 ml de creme de leite fresco 
1  1/3 xícara (175 g) de farinha de trigo 
1/2 colher (chá) (2 g) de bicarbonato de sódio 
1/8 de colher (chá) (1 g) de sal 

cobertura

175 g de marshmallow branco (comprado pronto) 
1 colher (sopa) (15 ml) de leite semidesnatado 
2 claras (72 g)
2 colheres (sopa) (22 g) de açúcar 
1/2 xícara (55 g) de chocolate ao leite ralado, para decorar

Tempo:  1 hora e 15 minutos

Rendimento: 6  porções

Dificuldade:  fácil, mas nem tanto

modo de preparo

bolo

1. Unte ligeiramente a fôrma com 1 colher (sopa) de manteiga. 
2. Na batedeira, bata a manteiga restante com o açúcar e a baunilha 

por aproximadamente 5 minutos, até obter uma mistura muito 
clara e fofa.

3. Sem desligar a batedeira, vá adicionando os ovos um a um e 
batendo até tudo estar incorporado. 

4. Desligue a batedeira e reserve a mistura. 
5. Numa tigela, derreta o chocolate meio amargo em banho-maria 

(coloque a tigela com o chocolate dentro de uma panela com um 
pouco de água quente e leve ao fogo baixo).

6. Quando o chocolate estiver derretido, incorpore o creme de leite 
fresco, depois retire a mistura do fogo e deixe esfriar ligeiramente. 

7. Numa tigela, peneire a farinha, o bicarbonato e o sal. 
8. Mexendo com uma espátula, vá juntando aos poucos e 

alternadamente o chocolate derretido e a farinha à tigela do 
creme de açúcar e manteiga. 

9. Despeje a mistura na fôrma e leve ao forno preaquecido a 160°C 
para assar por 50 minutos, ou até que, ao enfiar um palito no 
centro, este saia limpo. 

continua aqui
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cobertura

10. Coloque o marshmallow e o leite numa panela pequena e leve ao 
fogo brando até o marshmallow derreter. 

11. Então retire do fogo e deixe esfriar. 
12. Na tigela da batedeira, bata as claras em neve, depois adicione o 

açúcar e continue batendo até conseguir picos mais firmes. 
13. Com uma espátula, incorpore delicadamente a mistura de claras 

à mistura fria de marshmallow e deixe repousar durante 10 
minutos. 

14. Quando o bolo estiver frio, espalhe a cobertura de marshmallow 
no topo e nos lados e finalize polvilhando o chocolate ao leite 
ralado.

utensílios

Fôrma de furo central de 22 cm de diâmetro
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Receita 
— Paula Rizkallah

Fotografia  
— Paula Rizkallah

Bolo de Coca-Cola

ingredientes

1/2 xícara (100 g) de manteiga sem sal
2 xícaras (360 g) de açúcar 
4 ovos grandes (280 g)
1 1/2 xícara (360 ml) de Coca-Cola 
1 colher (chá) (5 ml) de essência de baunilha 
1 xícara (110 g) de chocolate em pó peneirado 
3 xícaras (405 g) de farinha de trigo peneirada 
1 colher (sopa) (13 g) de fermento em pó químico
1 colher (sopa) (15 g) de manteiga sem sal, para untar
2 colheres (sopa) (22 g) de açúcar, para polvilhar

Tempo:  1 hora e 30 minutos

Rendimento: 1 bolo

Dificuldade:  facinho

modo de preparo

1. Aqueça o forno a 180°C. Unte a fôrma com manteiga, polvilhe 
com açúcar e reserve. Escolha uma fôrma grande, pois a Coca 
Cola fará o bolo dobrar de tamanho.

2. Na batedeira, bata a manteiga com o açúcar até formar um creme 
esbranquiçado.

3. Então junte as gemas e bata mais um pouco. 
4. Adicione a Coca-Cola e a baunilha e bata para misturar.
5. Desligue a batedeira, misture o chocolate, a farinha e o fermento 

e volte a bater apenas até que todos os ingredientes tenham sido 
incorporados. 

6. Em outra tigela da batedeira, bata as claras até atingir o ponto de 
pico firme. 

7. Incorpore delicadamente as claras à mistura de Coca-Cola, 
transfira a massa para fôrma preparada e leve ao forno para assar 
por 50 minutos.

utensílios

Fôrma grande de furo central
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Receita 
— Paula Rizkallah

Fotografia  
— Romulo Fialdini

Bolo de Mel

ingredientes

2 ovos grandes (140 g)
1 xícara (180 g) de açúcar
1/2 xícara (120 ml) de óleo de milho
1 xícara (320 g) de mel
2 colheres (sopa) (30 ml) de rum escuro
1 colher (sopa) (4 g) de café solúvel
2 colheres (sopa) (30 ml) de água quente, para diluir o café
2 colheres (chá) (10 g) de fermento em pó químico
1/2 colher (chá) (3 g) de bicarbonato de sódio
1/8 colher (chá) (1 g) de sal
1 colher (chá) (3 g) de canela em pó
1/4 de colher (chá) (1 g) de cravo-da-índia em pó
2 colheres (sopa) (8 g) de raspas de casca de uma laranja-pera
2 xícaras (270 g) de farinha de trigo
1/2 xícara (49 g) de nozes picadas
1/4 de xícara (40 g) de uva-passa clara
1 xícara (240 ml) de creme de leite fresco
2 xícaras (400 g) de chocolate meio amargo picado
2 colheres (sopa) (18 g) de farinha de trigo, para polvilhar as frutas 
secas
1 colher (chá) (5 ml) de óleo de milho, para untar
2 colheres (sopa) (18 g) de farinha de trigo, para polvilhar a assadeira

Tempo:  2 horas

Rendimento: 1 bolo

Dificuldade:  fácil, mas nem tanto

modo de preparo

1. Na batedeira, bata os ovos com o açúcar por 5 minutos, até obter 
um creme.

2. Batendo sem parar, incorpore o óleo, o mel, o rum e o café 
solúvel diluído na água quente.

3. Acrescente o fermento, o bicarbonato, o sal, a canela, o cravo, as 
raspas de laranja e a farinha, bata muito bem, até a massa ficar 
lisa, e desligue a batedeira.

4. Polvilhe as passas e as nozes com farinha, para evitar que 
afundem na fôrma, e misture-as à massa.

5. Despeje a massa numa fôrma forrada com papel-manteiga 
untado com óleo e polvilhado com farinha.

6. Leve para assar em forno preaquecido a 180°C por 
aproximadamente 1 hora e 30 minutos.

7. Esse bolo cresce bem enquanto está assando, mas depois ele 
afunda no meio.

8. Ferva o creme de leite numa panela, despeje numa tigela com 
o chocolate picado e misture com um batedor de arame até 
derreter o chocolate.

9. Desenforme o bolo e cubra com a ganache de chocolate.

utensílios

Papel-manteiga
Fôrma de bolo inglês de 30 x 12 cm
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— 
como 
calcular o 
bolo para 
a festa?
Todas essas deliciosas combinações 
o inspiraram a colocar a mão na 
massa? Nada melhor do que exercitar 
todo esse conhecimento na próxima 
festa de aniversário ou encontro 
familiar. Mas na hora de calcular a 
quantidade certa de bolo para cada 
convidado é preciso levar em conta 
alguns aspectos 

Em primeiro lugar, tudo vai depender do estilo da 
festa. O que você vai servir? Se o bolo for a atração 
principal de uma festa de aniversário, ou de um chá 
da tarde entre amigas (daqueles em que a conversa 
vai longe), pense em fartura e calcule cerca de 100 g 
por pessoa, ou seja, se você for receber 20 pessoas 
precisará de 2 kg de bolo. 

Se a ocasião for um casamento em que haverá 
coquetel, jantar, sobremesa e doces, o ideal é 
calcular a quantidade de bolo suficiente para 35% 
a 50% dos convidados. Pode parecer pouco, mas, 
pela quantidade de comida que os convidados vão 
consumir, é o bastante – acredite em mim.    

À primeira vista, o cálculo da quantidade de bolo 
para um churrasco seguiria a mesma lógica. Mas não 
é bem assim. As pessoas costumam comer muito, 
mas como esse tipo de evento costuma se estender 
até o início da noite. E, nessas horas, muita gente 
acaba aceitando um bolinho. Fora que comidas muito 
salgadas também acabam sugerindo o maior consumo 
de doces. Nesses casos, eu costumo pensar em bolo 
para 60% dos convidados.

E como saber qual será o rendimento em fatias? A 
seguir, confira o rendimento dos bolos de acordo com 
as fôrmas (levando em conta um bolo montado, com 
massa e recheio de 10 cm de altura):
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Lembrando que todas as receitas podem ser 
multiplicadas, sendo importante nesses casos 
adaptar o tamanho da fôrma. Tenha em mente que 
a massa crua não deve passar da metade da altura da 
fôrma. Assim, tenha em mãos pelo menos três fôrmas 
indicadas na receita, ou de tamanhos maiores, caso 
esteja multiplicando a receita.

Fôrmas quadradas

Fôrmas redondas

15 cm de lado
20 fatias

15 cm de 
diâmetro

10 a 15 fatias

20 cm de lado
25 fatias

20 cm de 
diâmetro 

20 a 25 fatias

25 cm de 
diâmetro 

35 a 40 fatias

30 cm de 
diâmetro 

50 a 55 fatias

25 cm de lado
40 fatias

30 cm de lado
60 fatias
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— 
adeus, bolo solado!

Confira algumas dicas definitivas para 
não errar no preparo da receita

Na medida certa 
Diferentemente das receitas salgadas, os doces exigem 
medidas precisas. Por isso, pese todos os ingredientes 
da receita, incluindo os líquidos. A única exceção 
são os ovos. Os grandes não têm tanta variação de 
tamanho e pesá-los poderia resultar em desperdício. 

À temperatura ambiente 
Diversos livros sobre bolos ressaltam a importância 
de se utilizar ingredientes à temperatura ambiente 
na hora de preparar a massa. Mas isso não faz 
tanta diferença no resultado final, de acordo com 
Otávia. “Essa regra vale apenas para a manteiga, que 
precisa estar em ponto de pomada (com consistência 
cremosa), para que se incorpore com mais facilidade 
aos outros ingredientes.” 

Na boca do forno 
Antes de colocar qualquer bolo para assar, é 
importante ligar o forno 10 minutos antes para 
preaquecê-lo. A temperatura correta - entre 170°C 
a 180°C - vai fazer com que o amido se gelifique, 
além de ajudar na coagulação dos ovos e do leite. 
Isso dará estrutura para que o fermento possa agir 
na massa e fazer o bolo crescer. 

Temperatura correta 
Embora as receitas apontem temperaturas exatas 
para assar um bolo, é importante salientar que cada 
forno é um forno. É preciso testar o seu antes para 
ver qual é a melhor temperatura na hora de assar um 
bolo. Mas uma coisa todos têm em comum: nunca se 
deve abrir a porta do forno enquanto o bolo estiver 
assando. 
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Está pronto? 
Já que abrir o forno está fora de cogitação, para 
saber se o bolo está pronto é preciso contar com o 
olfato. Quando aquele aroma doce de bolo invadir a 
sua cozinha, é porque o bolo estará pronto em breve. 
Outro truque é dar umas leves batidinhas no vidro do 
forno. Se a massa balançar é porque o bolo precisa 
de um tempo extra no forno. E para se certificar de 
que o bolo está pronto, vale o bom e velho teste do 
palito: se você introduzir o palito e ele sair seco, é 
porque o bolo está pronto. 

Na hora de desenformar 
Além do bolo solado, esse é outro dos grandes 
pesadelos dos boleiros de primeira viagem. Mas se 
tiver uma dose de paciência, o sucesso é garantido! 
Antes de tudo: unte toda a fôrma com manteiga e 
polvilhe com farinha de trigo. Essa dica pode parecer 
boba, mas aquela parte da fôrma que não foi untada 
e polvilhada pode quebrar o seu bolo na hora de 
desenformar. Aliás, na hora de preenchê-la, coloque 
massa apenas a metade da altura da fôrma, para que 
o bolo tenha espaço para crescer. E, antes de retirar 
da fôrma, espere amornar a massa, mas não a deixe 
esfriar completamente, para o bolo não grudar. Para 
soltá-lo melhor, passe uma faquinha nas laterais da 
fôrma. 

Bolo decorado 
Vai rechear e cobrir o bolo? Deixe a massa esfriar 
completamente. Dessa forma, ficará mais fácil cortá-
lo em camadas e distribuir o recheio, que também 
deve estar frio. Para que a proporção de massa e 
recheio fique uniforme, intercale as camadas numa 
fôrma forrada com filme plástico. Leve o bolo à 
geladeira e deixe-o ali por, no mínimo, quatro horas 
antes de passar a cobertura.



Para celebrar o final de uma semana 
deliciosa, Otávia mandou para a equipe 
do Tá na Mesa esse lindo (e delicioso!) 
bolo de laranja com buttercream de 
café. Muito obrigada, Otávia :)

— 
recebidos
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quem esteve nessa mesa

tá na estante

Otávia Sommavilla é confeiteira especializada em decoração artística 
de bolos. Fez estágios e cursos com renomados profissionais da área, 
como Margaret Braun, Colette Peters e Alan Dunn. É autora do livro 
“Doce Brasil Bem Bolado”, em parceria com a chef Morena Leite, e 
atualmente tem um atelier de bolos que leva o seu nome.

Confira uma seleção de livros dedicados ao tema 

Doce Brasil Bem Bolado 

Autoras: Morena Leite e Otávia Sommavilla 

Editora Boccato 

O livro, escrito pela chef Morena Leite, em parceria com Otávia 
Sommavilla reúne uma coletânea de bolos decorados que esbanjam 
brasilidade.   

A Química dos Bolos 

Autora: Joyce Galvão 

Editora: Companhia de Mesa

Na obra, a confeiteira compartilha técnicas e dicas para preparar o 
bolo perfeito, além de trazer uma coletânea de receitas. 

The Flavour Thesaurus: pairing, recipes and ideas for the creative cook

Autora: Niki Segnit 

Editora: Bloomsbury UK 

O livro lista 99 ingredientes e traz combinações para cada um deles, 
que vão desde as mais clássicas, como carne de porco e maçã, até as 
mais inusitadas, como morcela e chocolate. 

The Elements of Desserts

Autora: Francisco Migoya

Editora: The Culinary Institute of America (CIA)

A obra do chef pâtissier traz uma série de técnicas básicas de 
confeitaria e também ensina como compor uma sobremesa.
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— todo final 
de mesa, 

compilamos 
esse material 

para você.



— até a 
próxima :)




