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BOLOTONE DE NATAL 

 

Para sair um pouco do convencional, mas continuar com aquele gostinho de Natal, 

trago aqui uma deliciosa receita de Bolotone de Natal, você pode usar e abusar da 

criatividade na hora de rechear e decorar, então vamos lá! 

ATENÇÃO!! 

Para duas formas de Panetone de 400g, faça uma receita e meia, fica o tamanho ideal 

para trufar e decorar da maneira que achar apropriado. 

Essa receita abaixo, é uma receita, uma medida. 

 

RECEITA 

Ingredientes 

2 xícaras chá de farinha de trigo 

½ xícara chá de açúcar 

½ xícara chá de óleo 

2 ovos 

1 xícara chá leite 

1 colher sopa fermento químico 

1 pitada de sal 

200 gramas frutas cristalizadas ou 200gramas chocolate em gotas 

 

Modo de preparo 

Misture a farinha com o fermento e reserve. Em um liquidificador colocar o açúcar, o 

óleo, os ovos, o leite e o sal, bater bem e adicionar a farinha com o fermento, mexendo 

com a ajuda de fouet ou espátula. 

Misturar um pouco da farinha as frutas cristalizadas e mexer.  

Em uma embalagem de panetone colocar uma parte da massa e uma parte das frutas, 

mais uma parte da massa e uma parte das frutas até finalizar com as frutas ou chocolate 

em gotas, levar para assar em 180ºC aproximadamente 40 minutos ou até que faça o 

teste do palito e saia limpo, o tempo varia conforme o forno. 

 

Confira as dicas abaixo  
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DICAS 

 Colocar tanto o chocolate em gotas quanto as frutas em um pouco de farinha, 

assim, elas não afundam na massa 

 Você pode colocar decorar com casquinha de açúcar, pasta americana, chocolate 

derretido, fica a seu critério e criatividade 

 Lembre-se sempre que qualquer ingrediente ou outro item que for adicionar ao 

seu bolotone, terá um custo, e esse deve ser repassado ao cliente para que você 

tenha seus ganhos 

 Pode ser feito também em forma de bolo inglês, forma italiana, forma com furo 

no meio, use e abuse dos formatos diferentes 

 Dá para fazer também mini bolos ou mini bolotones 

 O preço de venda vai variar conforme cada região, a sugestão que dei para esse 

ano 2020, foi de 27 ou 29 reais, mas é importante que se faça a precificação de 

forma correta para que não haja prejuízos 

 

Meu nome é Cris Cavalcante e estou a disposição para dúvidas, segue os meios de 

comunicação direta comigo, boas vendas 

Instagram @criscavalcante.cakedesigner 

Facebook www.facebook/crisdocesecia 

Whatsapp (15) 98142-3465 
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