
Bolo Natalino 
 
Receita testada e readaptada por Roberta Vieira, Confeiteira profissional. 
 

Massa Base:  

 
Ingredientes: 

● 4 ovos  
● 130gr de manteiga ou margarina (½ xícara) 
● 140gr de açúcar refinado (¾ xícara) 
● 200gr de farinha de trigo (1 ½ xícara) 
● 120ml de leite condensado (½ xícara) 
● 15gr de fermento em pó (1 colher de sopa) 
● 5ml de essência de panetone (1 colher de chá) 
● Raspas de laranja a gosto (opcional) 

 
 
Modo de Preparo:  
 
Bata o açúcar e a manteiga até esbranquiçar, depois acrescente os ovos um 
a um, até incorporar na massa. 
Acrescente o leite condensado, a essência e as raspas de laranja, e bata mais 
um pouco. 
Em seguida, acrescente a farinha de trigo juntamente com o fermento, 
misturando delicadamente, até obter uma mistura homogênea. 
Neste momento, se necessário, divida a massa em vasilhas diferentes e 
incorpore a massa o que desejar. 
Em seguida, leve ao forno, pré aquecido em 180° até dourar. 
 
 

Sugestão de complemento para a massa base:  

 
- Nozes e Chocolate 

 
60gr de Nozes picadas (½ xícara) 
30gr de chocolate ao leite/meio amargo (picado ou em gotas) (¼ de xícara) 
30gr de chocolate branco (picado ou em gotas) (¼ de xícara)  
 
 

- Castanha de Caju, uva passas, damasco e cereja. 
 

40gr de Castanha do Pará (picada) (½  de xícara)  
20gr de Uva Passas ( ¼ de xícara) 



20gr de Damasco (picado) (¼ de xícara)  
15gr de Cereja (picada) (¼ de xícara)  
 
 

- Frutas Cristalizadas e Uva Passas  
 
60 gramas de Frutas Cristalizadas (½ xícara) 
40 gramas de Uva Passas (½ xícara) 
 
 
 

Cobertura 

 
- Fondant  

 
Ingredientes:  
 

● 140gr de Açúcar de Confeiteiro (1 ¼ xícara) 
● 15ml de Leite, Suco de Limão ou de Laranja. (1 colher de sopa) 

 
Modo de preparo:  
 
Misture os ingredientes e leve em fogo baixo até derreter, após isso, leve 
imediatamente para ser aplicado ao bolo, antes que o mesmo endureça e 
você precise derreter novamente. 
 
 

- Ganache de Chocolate 
 
Ingredientes:  
 

● 100gr de Chocolate ao leite ou meio amargo (¾ de xícara) 
● 25ml de creme de leite ( 2 colheres de sopa) 

 
Modo de preparo:  
 
Leve o chocolate para derreter em banho-maria ou no microondas, depois 
de derretido, deixe esfriar um pouco, e acrescente o creme de leite em 
temperatura ambiente.  
Em seguida, basta verter sobre o bolo.  
 
 



Observação: Essas medidas de complemento para a massa base são 
para a massa em sua quantidade por inteiro. 

 
 
 
 

 
 
 


