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Sobre o profissional:  

 Eu, Francis Darwin Calleja, iniciei minha caminhada na culinária de forma aonde o 

amor veio em lugar. Em 2017 descobri que meu filho do meio era portador de alergia 

alimentar, e durante um longo período ele teve que fazer uma dieta de restrição de 

vários produtos que continham além de ovo, lactose e glúten. Quando se recebe um 

diagnóstico deste a primeira coisa a se pensar e o que oferecer para a criança comer. 

Decidindo que esta limitação não impediria que meu filho se alimentasse de forma 

saudável mais também deliciosa, comecei meu enredo no mundo da culinária. Logo 

tivemos o primeiro desafio, o bolo de aniversário, e fez tanto sucesso que a partir dai 

me empenhei a cada dia aprender e desenvolver novas receitas que servissem bem a 

toda família e não segregasse nenhum membro. Foram bolos, tortas, quitutes em geral 

até que em 2018, decidindo não mais negar minha vocação, troquei minha experiência 

de 15 anos como motorista e decidi que ali em diante a culinária, mais especificamente 

a confeitaria, seria com muito orgulho minha nova caminhada profissional. Hoje, junto 

a minha esposa e sócia tenho minha própria empresa que me permite trabalhar com o 

que realmente gosto e em tempos tão difíceis gerar renda para minha família. Convido 

você também que como profissional está em busca de conhecimento, a descobrir que 

a confeitaria pode sim ser um ato de inclusão, servindo e trazendo sabores especiais a 

todas as pessoas, afinal a culinária deve ser instrumento de união e transformação. 

 

Descrição da aula 

 Nesta aula você aprenderá a técnica de preparo para um delicioso pão estrela em 

versão natalina, tudo para tornar essa época do ano ainda mais deliciosa.  

Esta receita é um verdadeiro coringa já que pode ser feita com uma grande variedade 

de recheios, agradando assim a todos os paladares.  

Uma receita prática e gostosa para você gerar renda e encantar a todos neste Natal. 
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Ingredientes 

Massa: 

 1 kg farinha de trigo; 

 20 gr de fermento seco; 

 20 gr de sal; 

 100 gr de manteiga; 

 1 ovo grande (tipo jumbo); 

 180 gr de açúcar; 

 500 ml de água morna. 

 

Recheios: 

Para pasta de coco 

 120 gr de manteiga; 

 80 gr de açúcar;  

 50 gr de coco ralado. 

(esta quantidade de pasta é suficiente para 4 pães) 

 

Acompanha a pasta de coco 

 100 gr de frutas cristalizadas e passas. 

(esta quantidade é suficiente para 1 pão) 

 

Chocolate e nozes 

 Gotas de chocolate meio amargo forneavel; 

 Chocolate em pó 50%; 

 Cereja em calda. 

(faça um mix com os itens acima de forma com que cada 100 gr da mistura pronta 

corresponda ao recheio de um pão) 
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Modo de preparo 

Esponja (fermento): 

Em um recipiente misture as 20 gr de fermento seco com 50 gr (duas colheres sopa) de 

açúcar e 50 gr (duas colheres sopa) de farinha e misture bem. Após acrescente 150 ml 

de água morna (quase em temperatura ambiente) e misture até dissolver todos os 

ingredientes secos. Deixe descansar de 10 a 15 minutos, o aspecto final deverá ser 

parecido a uma esponja, caso isso não ocorra faça novamente o processo usando um 

novo fermento. 

Massa: 

Em uma bacia adicione 350 ml de água morna, a mistura da esponja (fermento) o 

restante do açúcar, o ovo e a manteiga. Misture com a mão até sentir que dissolveu o 

açúcar. Após adicione a farinha aos poucos o sal e continue batendo com a mão até 

obter uma massa lisa, acrescente o restante da farinha e sove até que a massa fique 

homogênea. O ponto ideal é aquele cujo a massa não esteja mais grudando nas mãos. 

Porcione cerca de 600 gr e abra com o rolo até atingir uma espessura média de 4mm, 

corte 4 discos usando um cortador aro 18. Repita este processo até acabar a massa. 

Desejando também pode separar parte da massa para fazer deliciosos pãezinhos. 

 

Montagem da estrela 

Unte uma assadeira grande (30 cm) com desmoldante, óleo ou margarina. 

Pegue o primeiro disco, espalhe o recheio desejado e sobreponha o próximo disco e 

assim por diante até completar 4 discos (3 camadas de recheio). 

Marque o centro da massa com um pequeno circulo (5cm de diâmetro) e faça 16 

cortes a partir do circulo para fora, preservando o centro já marcado. Agora una duas 

pontas torcendo juntas para o centro, acerte as pontas com os dedos e repita o 

processo com todas as partes até obter 8 pontas na sua estrela. Pincele levemente 

com gema e leve para descansar por cerca de 30 minutos. Asse em forno pré-aquecido 

a 180 por cerca de 20 minutos. O tempo pode variar de acordo com a potencia do seu 

forno, então observe o aspecto do pão para determinar se está no ponto correto.  
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Está prontinho seu pão estrela natalina, agora é passar aquele cafezinho e saborear 

esta verdadeira delícia de natal. 

 

                                                                    

 

Espero que você goste dessa receita e a utilize para encantar seus clientes e fazer muito sucesso. 

 Abraço e um feliz natal! 

Atenciosamente, Francis Darwin Calleja e equipe Delícias do Fran. 


