
 
Apostila prática 

receita do bolo 

Delícia de Cacau para 

Todos. 

 



 
 

       Bolo Delícia de Cacau para Todos 

 

 

 

 

Professor e autor da receita: Francis Darwin Calleja 

Empresa: Delícias do Fran 

Facebook: Delícias do Fran / Instagram:@deliciasdofranoficial 

 

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 bolo 0% açúcar, 0% lactose e 0% 

glúten. Com sabor suave e textura excepcional, este bolo é ideal para comemorações e também para a 

deliciosa hora do café, pois além de muito versátil para decorar, agrada a todos os paladares.  

 

 

Introdução 
Nos tempos atuais, é crescente a demanda por produtos que atendam as pessoas que tem uma dieta de 

restrição alimentar. Sejam por necessidade física ou por estilo de vida, cada vez mais, nós, confeiteiros, 

temos recebido pedidos de muitos possíveis clientes que procuram uma alternativa para continuar 

realizando suas comemorações com produtos saborosos e que estejam adaptados a suas dietas. 

Pensando nisso, trago para vocês esta receita e nossa vídeo aula com este bolo maravilhoso que atende 

a todos os paladares. Desmistificando assim, a teoria que para atender este público é necessário lançar 

mão de técnicas muito elaboradas e ingredientes caríssimos. É importante salientar que quando 

trabalhamos oferecendo um produto a uma pessoa que tenha restrição alimentar, é de suma importância 

conhecer a fundo as limitações e necessidades do cliente. Procure entender quais são os produtos cujo 

cliente não pode consumir inclusive o nível de sua alergia, evitando assim contaminação cruzada do 

alimento e garantindo a entrega de um produto adequado e seguro para aquela pessoa. Busque 

conhecimento, converse, troque ideias com colegas e saiba que a melhor forma de evoluir em nosso 

campo profissional é se especializando e fazendo da sua cozinha um verdadeiro laboratório de testes. 

Afinal, cabe a nós, confeiteiros a incrível missão de encantar e atender nossos clientes pelo paladar, 

responsabilidade e visual de nossos produtos. 
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Receita. 

Massa 
250 gr. de farinha de arroz (duas xícaras) 
30 gr. de cacau em pó (cinco colheres de sopa) 
90 gr. de óleo de girassol (1/2 xícara) 
400 ml. de água  (duas xícaras) 
350 gr. de tâmaras 
240 gr. de canjica cozida (uma e 1/4 de xícara) 
3 ovos  
17 gr. de fermento. (uma colher de sopa bem cheia) 
 

Recheio 

Brigadeiro de banana e cacau. 

500 gr. de banana nanica amassada (seis unidades tam. médio) 

40 gr. de cacau em pó (sete colheres de sopa) 

200 ml de leite de coco (um vidrinho) 

Geleia de damasco (opcional) 

200 gr. de damasco 

200 ml de agua. (uma xícara) 

*a geleia pode ser feita na mesma proporção com tâmaras ou ameixa seca. 

 

Decoração 

Frutas, castanhas, ou o próprio brigadeiro enrolado.  

 

 

Modo de preparo 

Massa 

Cozinhe a canjica na véspera e escorra toda água, reserve. 

Faça o mise en place (separação) dos ingredientes e peneire os ingredientes secos. 

Separe a forma desejada e já deixe untada. 

Leve as tâmaras ao fogo junto a 200 ml de água, deixe ferver por 10 minutos, desligue e 

reserve. 

No liquidificador coloque as tâmaras os 200 ml restantes de água, os ovos e a canjica, bata até 

obter uma consistência homogênea. 

Após, adicione o óleo e bata por mais 1 minuto. 

Pré aqueça o forno a 180º. 

Em uma tigela coloque a farinha e o cacau e misture. 

Acrescente a mistura do liquidificador na tigela, e utilizando um fuê incorpore aos ingredientes 

secos o líquido até obter uma massa lisa e homogênea. 

Adicione o fermento, incorporando levemente a massa. 

Porcione na forma desejada e leve ao forno por 30 minutos a 180º.  

Rendimento da massa,  

peso da massa líquida 1.500 kg. Na vídeo aula porcionamos a massa em 5 formas de 15x7 cm 

com 300 gr. cada. 
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Recheio 

 

Brigadeiro 

Em uma panela com fundo grosso, coloque a banana, o cacau e o leite de coco. Utilize um 

mixer para deixar a mistura bem homogênea. 

Após leve ao fogo médio e mexa sem parar ate adquirir consistência firme igual ao brigadeiro 

tradicional ponto de colher. (cerca de 10 minutos). 

Transfira a mistura para um recipiente de vidro ou cerâmica e o cubra totalmente com plástico 

filme, fazendo com que o filme esteja em contato com a superfície da mistura, evitando assim 

que crie película. Deixe esfriar e leve a geladeira até o momento da montagem do bolo. 

 

Geleia 

Em uma panela leve ao fogo o damasco e a água, deixando ferver por cerca de 10 minutos, 

não é necessário mexer.  

Após, utilize um mixer para bater a mistura ate que ela fique lisa.  

Transfira a mistura para um recipiente de vidro ou cerâmica e o cubra totalmente com plástico 

filme, ou um pote de vidro com tampa. Deixe esfriar e leve a geladeira até o momento da 

montagem do bolo. 

 

Montagem do Bolo 
Para montagem do bolo, caso seja necessário acerte o topo de cada disco de forma a deixar 

todos iguais. 

Coloque o brigadeiro e a geleia em mangas de confeitar 

Coloque o primeiro disco no centro de seu cake board ou prato onde o mesmo será servido. 

Não é necessário regar a massa, pois a mesma já e naturalmente úmida, mais caso queira 

utilize água adoçada por tâmaras, damascos ou ameixas. 

Coloque o recheio sobre o disco, alternando o brigadeiro e a geleia. Repita esta etapa em cada 

andar de acordo com a quantidade de discos que irá utilizar. Pode-se acrescentar ao recheio 

pedaços de frutas.  

Espalhe o restante do brigadeiro sobre o topo e em volta do bolo, e com auxilio de uma 

espátula espalhe utilizando a padrão que mais lhe agradar. 

Finalize a decoração com frutas e castanhas conforme seu critério. 

Em nossa vídeo aula, utilizamos para montagem do bolo apenas 4 discos de massa. Ele 

finalizado ficou com 1,250 kg. 

Rendimento de 8 a 10 fatias. 

Validade, 

por se tratar de um produto fresco e natural, sem adição de quaisquer tipos de conservantes o 

bolo finalizado tem a durabilidade de até 3 dias, estando embalado e em ambiente refrigerado. 
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Dicas 
 

Para substituição dos ovos. 

150 ml de água. 

8 gr. de farinha de linhaça (uma colher de sopa bem cheia) 

Em uma panela misture e leve ao fogo, assim que levantar fervura, abaixe o fogo e deixe por 

dois minutos e após desligue. 

Quando esfriar ele terá a consistência de um gel, utilize essa proporção para substituir os 3 

ovos. 

 

Para conservação da massa 

Assim que a massa esfriar, embale cada disco com plástico filme até o momento da montagem 

do bolo. Garantindo assim a maciez e umidade da massa. 

 

Substituição do cacau. 

Basta utilizar alfarroba em pó. Encontrada facilmente em empórios. 

 

 

 

 

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

 

Abraço e boas vendas! 

 

Atenciosamente, 

Francis Darwin Calleja e equipe Delícias do Fran. 


