
     



 

   Considerações iniciais importantes 

Ao começar a confeitar um bolo, temos que dar o primeiro passo. Saber como preparar e assar 
uma massa de forma correta. Para isso teremos abaixo dicas essenciais para obtermos um bom 
resultado em nossas massas. 

O sucesso no preparo de bolos: 

Ao contrário de muitas, as receitas de bolos devem ser seguidas estritamente. Meça todos os 

ingredientes cuidadosamente com balanças, xícaras, colheres de medida ou uma jarra 
graduada.  

Não caia na tentação de acrescentar um pouco mais de nenhum ingrediente, pois isto irá 
alterar o equilíbrio. 

Assegure-se de ter o tamanho e formato de assadeira para a receita, do contrário a altura, o 
tempo para assar e a textura do bolo serão afetados. 

Assegure-se de que a assadeira esteja propriamente preparada e revestida para assar a receita 
escolhida por você. 

Assegure-se de ter todos os ingredientes necessários pedidos na receita, e de que estejam na 
temperatura certa. 

Os ovos devem ser de tamanho grande, a não ser que a receita peça algo diferente. Os ovos 
caipiras dão uma cor linda, mas, se forem de tamanho diferente do necessário podem 
modificar a textura da massa. 

Assegure-se de que a margarina esteja no refrigerador para manter a consistência certa e deixe 
a manteiga fora para ficar em temperatura ambiente e macia para ser trabalhada. Peneire 
todos os ingredientes secos para aerar a massa e evitar que se formem grumos. 

Ao fazer bolos à mão, bata bem com uma colher de pau até deixar a massa leve e brilhante; 
raspe o fundo da tigela com uma espátula plástica para misturar bem. 

Se o bolo for feito em um multiprocessador ou batedeira elétrica, tome bastante cuidado para 
não bater ou processar demais. Isto fará com que a massa desande ou fique mole no meio, ao 
ser assada.  

Lembre-se de raspar bem a massa com uma espátula plástica enquanto bate e seguir as 
instruções do fabricante do aparelho. 
Se os ingredientes tiverem que ser misturados numa massa, use uma espátula plástica com 
lâmina flexível para ir cortando a massa, revolvendo-a e mexendo a tigela ao mesmo tempo. 
Não caia na tentação de bater ou usar “mão pesada”, pois assim a massa perderá ar e ficará 
pesada. 

Nivele a massa na assadeira antes de assar para que o bolo fique plano quando assado. 

Assegure-se de que seu forno esteja na temperatura correta antes de assar o seu bolo. 

Teste o bolo antes do tempo designado já que isto é apenas um guia e teste-o novamente 
antes de tirá-lo do forno. 

 



 
 
Bolo: 
 

   Massa   

• 3 Xícaras de trigo 

• 3 xícaras de açúcar  

• 2 colheres bem cheias de margarina 

• 6 ovos 

• 1 xícara e meia de leite morno 

• 2 colheres de sopa de fermento 

• Essência a gosto 

•  

Modo de preparo: 
Bata na batedeira as claras em neve, até dobrar de volume, e em seguida acrescente as gemas,1 

a 1, bata por 5 minutos e acrescente o açúcar, até virar um creme homogêneo 

(aproximadamente 5 minutos). 

Derreta a margarina no leite morno. 

Desligue a batedeira e vá alternando, a farinha e o leite (já com a margarina derretida), 
mexendo delicadamente com um fuê, acrescente a essência e o fermento por último somente 
misturando. 

Divida a massa igualmente nos tabuleiros e coloque em forno pré-aquecido. 

Assar em temperatura de 180 graus por aproximadamente 40 minutos. 

 
Calda para regar o bolo: 

• 500g de açúcar 

• 150 ml de água 

•  

Modo de preparo: 

 
Adicione os ingredientes na panela e misture em fogo baixo até ficar da cor de guaraná 

 

 

 

 

 

 



 

 

Recheio (strogonoff de nozes): 
 

• 2 latas de leite condensado 

• 200g de nozes trituradas 

• 2 caixas de creme de leite 

• 2 colheres de farinha de trigo 

• 200g de chantily batido 

•  

Modo de preparo: 

Colocar em uma panela, o leite condensado, as nozes trituradas (liquidificador ou processador); 

Dissolver a farinha de trigo no creme de leite até dissolver completamente, levar ao fogo 

mexendo até engrossar. 

Reserve e deixe esfriar por completo coberto com plástico filme. 

Depois de frio, misturar ao chantily batido e voltar a bater mais um minuto até que se misture 

ao creme de nozes. 
 

                             

                                       


