


Neste ano de 2020, a Dawn Foods completou os 
seus primeiros 100 anos de história. Um século a 
fornecer muito mais do que ingredientes de qualidade a 
pasteleiros de todo o mundo.

Trabalhamos para descobrir as tendências mais 
recentes do mercado e colocamo-las à sua disposição. 
Neste livro de receitas de Natal, adaptamos as peças para 
torná-las mais pequenas e incorporar novos sabores 
e novas texturas. Adicionamos duas novas receitas 
veganas para mostrar que, com os ingredientes certos, 
podem ser tão saborosas e como originais.

Esperamos que desfrute desta Masterclass e que se 
inspire para as suas criações de Natal.

- José Montero
Diretor de Vendas e Aplicação



O Natal é a época mais doce do ano. A equipa da Dawn 
Foods quer inspirá-lo a criar novas sobremesas para as 
festas de fim de ano. Combine sabores, texturas e cores 
para um Natal inesquecível, incorporando novidades 
como a pastelaria vegana.

Apresentamos-lhe receitas confecionadas pelo mestre 
confeiteiro e chocolateiro David Pallàs, e por José 
Montero, o nosso reconhecido chef da Dawn Foods.



Rocher

Receita confecionada por David Pallàs

Um atrativo tronco de Natal com sabor a avelã e chocolate, coberto por uma deliciosa 
camada de chocolate que o faz parecer um bombom de Natal.

Montagem da torta
Encha a forma apropriada com a mousse de torrão até 1/3 da sua capacidade. 
Introduza o creme gelificado e coloque o pelleté fulletiné e o bolo de chocolate 
Viena. Congele.
Retire da forma e cubra com uma camada de cobertura de chocolate com leite e 
avelã granulada. Finalize a peça com paus de canela e filigranas de chocolate.

1. Mousse de avelã
 300 g Natas semibatidas 
 300 g Praliné de avelã
 100 g Açúcar 
 20 g Água 
 3 gemas Ovos
 70 g Dawn Sanatine
 60 g Açúcar
 100 g Água (65º C)

2. Creme pasteleiro gelificado
 375 g Leite
 125 g Natas 35%
 100 g Açúcar
 95 g Gemas de ovos
 65 g Manteiga
 75 g Dawn Multicreme
 1 vagem Baunilha
  Pau de canela
 30 g Sanatine

3. Pailleté feuilletine
 45 g Praliné de avelã
 45 g Pasta de avelã 
 25 g Manteiga 
 45 g Chocolate com leite 
 28 g Pailleté

4. Bolo de chocolate Viena
 1000 g Dawn Bolo de 
  chocolate Viena
 600 g Ovos
 160 g Água
 80 g Óleo vegetal 

5. Cobertura de chocolate com leite e 
avelã granulada
 200 g Chocolate com leite 
 100 g Avelã granulada
 100 g Praliné de avelã 
 20 g Manteiga de cacau

Bata as natas em neve e reserve no frigorífico. Ferva a água e o açúcar e bata com a 
batedeira juntamente com as gemas até obter uma massa espumosa (pâte à bombe). 
Adicione o praliné à pâte à bombe. De seguida, misture o Sanatine com o açúcar e adicione 
a água a 65º C. Adicione a mistura à pâte à bombe. Depois de misturar, acrescente as natas.

Coloque o leite, as natas, o açúcar e a vagem de baunilha numa tigela ou taça e misture. 
Ferva a mistura, adicione o pau de canela e coe.
Depois de ferver, retire do fogo e acrescente as gemas e o multicreme previamente 
misturados. Leve novamente a fogo médio e não pare de mexer para evitar que cole ou 
pegue.
Passe pela misturadora novamente uma vez engrossada e adicione o Sanatine. Reserve 
cobrindo com uma película de plástico à superfície. 

Misture o praliné, a pasta de avelã e a manteiga derretida. Misture bem e acrescente o 
chocolate derretido e, finalmente, o pailleté.

Bata todos os ingredientes durante 6 minutos a alta velocidade. No fim, bata mais um 
minuto a baixa velocidade para obter uma miga mais uniforme. Cozinhe em placa a 180º 
C durante 20 minutos. 

Derreta o chocolate e a manteiga de cacau a 40º C e junte o resto dos ingredientes. Banhe 
entre 28º C e 32º C.



Maçã e toffee salgado

Receita confecionada por David Pallàs

Uma deliciosa torta que o surpreenderá com o seu interior. Um contraste de sabores e 
texturas que não o deixam indiferente.

Montagem da torta
Encha a forma apropriada com mousse de baunilha de torrão até 1/3 da sua 
capacidade. Insira a tatin de maçã gelificada com o toffee salgado. Distribua mais 
mousse de baunilha e finalize com uma camada de Cookie. Congele.
Depois de congelada, retire da forma e cubra com uma camada fina de glacê verde 
metalizado. 
Finalmente, decore com um anel de chocolate branco e fatias de maçã.

1. Mousse de baunilha
 50 g Dawn Sanatine
 30 g Açúcar branco
 1 vagem Baunilha

 120 g Água (65º C)
 420 g Natas semibatidas
 80 g Dawn Silvia Merengue 
  confecionado

2. Tatin de maçã gelificada
 200 g Açúcar
 100 g Manteiga 
 100 g Dawn Sanatine 
 600 g Dawn Delifruit Xtra Maçã

3. Toffee salgado gelificado
 200 g Dawn Sucrem Nova 
  confecionada com água quente
 60 g Açúcar
 30 g Manteiga com sal 
 30 g Dawn Sanatine

4. Cookie
 1000 g Dawn Cookie Mix
 150 g Manteiga ou margarina 
 60 g Água 

5. Glacê verde metálico
 700 g Dawn Decorgel Plus Neutral
 300 g Dawn Decorgel Plus Silver
 C/S Corante verde hidrossolúvel
 C/S Corante ouro 

Misture o Sanatine com o açúcar e adicione a água a cerca de 60º C. Incorpore o interior 
da vagem de baunilha e misture. Adicione parte das natas e misture bem. Em seguida, 
adicione o resto da natas e o Silvia Merengue confecionado.

Derreta o açúcar, polvilhando lentamente para evitar a formação de grumos. Depois de 
derreter, adicione a manteiga e mexa até obter um caramelo líquido. De seguida e em fogo 
lento, adicione o Delifruit Xtra Maçã. Misture até obter cor e, finalmente, acrescente o 
Sanatine. Misture e doseie numa forma e reserve no frigorifico para solidificar.

Confecione um toffee com o açúcar e a manteiga. Misture com o creme quente e, 
finalmente, acrescente o Sanatine. 

Misture o Cookie Mix e a manteiga/margarina com requete durante 3-5 minutos a 
velocidade média. Adicione a água e misture até obter uma massa homogénea. Espalhe 
a massa na forma. Deixe a massa repousar em refrigeração durante 5 minutos. Coloque a 
forma no forno, pré-aquecido a 190º C, e deixe cozer durante 12 a 15 minutos. Ajuste o 
tempo de cozedura de acordo com o tamanho da forma.

Misture os dois Decorgel. Adicione o corante verde e um pouco de corante ouro e certifique-
se de que tudo está bem misturado. Aqueça a cerca de 45 – 46º C. Deixe repousar durante 
cerca de 10 minutos. Aqueça novamente a 45º C e utilize.



Caju e mirtilo

Receita confecionada por David Pallàs

Uma deliciosa combinação de mirtilos, castanhas de caju e cookie com um acabamento 
elegante. Confecionado com ingredientes 100% veganos.

Montagem da torta
Encha a forma apropriada com a mousse de mirtilo vegano até ½ da sua capacidade. 
Insira o caju cremoso e pressione para que fique bem colocado. Distribua uma 
camada da mousse até que a forma esteja quase completa. Coloque a base do 
cookie vegano, certificando-se de que tudo fica rente à superfície da forma. 
Congele.
Depois de congelada, retire da forma e cubra com uma camada fina de glacê cor 
de amora.
Por fim, decore com mirtilos e figos, de acordo com o acabamento ilustrado na 
foto.

1. Mousse de mirtilo vegana:
 500 g Mix vegetal semibatido
 225 g Dawn Fonds Gelatine Free  
  Fruit
 250 g Delifruit Mirtilos triturado

 2 vagens Baunilha

2. Caju cremoso
 270 g Leite de coco gordo
 60 g Açúcar em pó
 225 g Cajus crus
 80 g Leite de aveia

3. Cookie vegano
 1000 g Dawn Cookie Mix Plain   
  Vegan
 200 g Margarina 100% vegetal
 120 g Água

4. Glacê cor de amora
 150 g Água
 300 g Açúcar
 300 g Glicose
 170 g Creme de amêndoa
 300 g Cobertura vegetal branca
 45 g Ágar-ágar
 C/S Corante cor de amora 

Misture o Fond Gelatine Free com água a cerca de 40º C. Adicione o interior da vagem 
de baunilha e misture. Adicione 1/3 das natas semibatidas e misture. Incorpore o resto 
das natas e misture bem com uma requete para tirar a tensão da mistura vegetal devido à 
acidez do mirtilo. 

Hidrate os cajus durante 3 horas, escorra e misture com o resto dos ingredientes até obter 
um creme homogéneo. Doseie na forma e congele.

Misture o Cookie Mix com a margarina durante 3 a 5 minutos a velocidade média com 
raquete. Adicione a água e misture a velocidade baixa até formar uma massa. Coloque 
forno de pisos a cerca de 200º C. No forno de ventilador: 150 a 170º C durante 10 – 12 
min.

Aqueça a água e os açúcares a 103º C. Adicione o creme de amêndoa e o ágar-ágar. 
Adicione o corante e refine numa termomix ou com a varinha mágica. 
Regue com o chocolate e refine novamente. Deixe no frigorífico durante algumas horas. 
Utilize a 35 – 40º C.

TASTY!and



Oriente

Receita confecionada por David Pallàs

Um tronco original com ingredientes veganos. Surpreenda com um cremoso de sésamo e 
batata frita crocante.

Montagem da torta
Encha a forma apropriada com mousse de baunilha de torrão até 1/3 da sua 
capacidade. Adicione o cremoso de sésamo e distribua um pouco mais de mousse 
de baunilha até atingir cerca de 3/4 da forma. Coloque a camada de batata frita 
crocante, anteriormente adicionada ao bolo vegano. Coloque esta base rente à 
superfície da forma, alise e nivele bem. Congele.
Depois de congelada, retire da forma e cubra com uma camada fina de Decorgel 
Plus Chocolate a 45º C.
Adicione a decoração de filigranas de chocolate.

1. Mousse de baunilha vegana:
 500 g Mix vegetal 
 150 g Dawn Fond Gelatine 
  Free Sweet
 125 g Água (40 – 45º C)
 2 vagens Baunilha

2. Cremoso de sésamo
 100 g Leite de coco gordo
 100 g Cajus crus 
 100 g Pasta de sésamo
 45 g Açúcar em pó

3. Batata frita crocante
 180 g Praliné de avelã
 90 g Cobertura negra 50%
  15 g Manteiga de cacau
 120 g Batata frita picada

4. Bolo vegano
 1000 g Dawn Creme Cake Mix 
  Plain Vegan 
 200 g Óleo de girassol
 500 g  Água

Misture o Fond Gelatine Free com água tépida. Adicione o interior das vagens de baunilha. 
Adicione o mix vegetal progressivamente até obter uma mistura lisa e homogénea. 

Hidrate os cajus durante cerca de 3 horas, escorra e misture com o resto dos ingredientes 
até obter um creme homogéneo. Doseie na forma e congele.

Derreta o chocolate e a manteiga de cacau e misture todos os ingredientes. 
Doseie num aro.

Misture com raquete todos os ingredientes a velocidade lenta durante 1 minuto e 3 – 4 
minutos a velocidade média. 
Coza forno de pisos a 180 – 190º C e em forno de ar a 150 – 160º C durante 
35 – 40 minutos.

TASTY!and



Tronco de torrão

Receita confecionada por David Pallàs

1. Mousse de torrão
 300 g Natas semibatidas 
 200 g Pasta de torrão
 100 g Açúcar 
 20 g Água 
 3 Gemas de ovos
 70 g Dawn Sanatine
 60 g Açúcar
 100 g Água (65º C) 

2. Creme de baunilha gelificado
 375 g Leite
 125 g Natas 35%
 100 g Açúcar
 95 g Gemas de ovos
 65 g Manteiga
 75 g Dawn Multicreme
 1 vagem Baunilha
  Pau de canela
 30 g Dawn Sanatine

3. Pailleté feuilletine
 45 g Praliné de avelã
 45 g Pasta de avelã 
 25 g Manteiga 
 45 g Chocolate com leite 
 28 g Pailleté

4. Bolo de chocolate Viena
 1000 g Dawn Bolo de chocolate  
  Viena
 600 g Ovos
 160 g Água 
 80 g Óleo vegetal

5. Glacê de caramelo
 150 g Água
 300 g Açúcar
 300 g Glicose
 170 g Caramelo líquido
 300 g Chocolate branco
 22 g  Folhas de gelatina
 150 g Dawn Decorgel Plus Neutro
 C/S Corante ouro

Um tronco com todo o sabor do Natal para comer o torrão de uma
forma original.

Montagem da torta
Encha a forma apropriada com a mousse de torrão até 1/2 da sua capacidade. 
Introduza o creme gelificado e coloque o pelleté fulletiné e o bolo de chocolate 
Viena. Congele.
Depois de congelada, retire da forma e cubra com uma camada fina de glacê de 
caramelo. 
Adicione a decoração de filigranas de chocolate.

Bata as natas em neve e reserve-as no frigorífico. De seguida, ferva a água e o açúcar e 
coloque na batedeira juntamente com as gemas até obter uma massa espumosa (pâte à 
bombe). Acrescente o torrão à pâte à bombe. De seguida, misture o Sanatine com o açúcar 
e adicione a água a 65º C. Incorpore esta mistura à pâte à bombe. Depois de misturar, 
incorpore às natas. 

Coloque o leite, as natas, o açúcar e a vagem de baunilha numa tigela ou taça. Misture. 
Ferva a mistura, adicione o pau de canela e coe.
Depois de ferver, retire do lume e acrescente as gemas e o multicreme previamente 
misturados. Leve novamente a lume médio e não pare de mexer para evitar que cole ou 
pegue. Passe pela misturadora novamente uma vez engrossado, adicione o Sanatine e 
misture. Reserve cobrindo com uma película de plástico à superfície.

Misture o praliné, a pasta de avelã e a manteiga derretida. Misture bem e acrescente o 
chocolate derretido e, finalmente, o pailleté.

Bata todos os ingredientes durante 6 minutos a alta velocidade. No fim, bata mais um 
minuto a baixa velocidade para obter uma miga mais uniforme. Cozinhe em placa a 
180º C durante 20 minutos. 

Aqueça a água e os açúcares a 103º C. Adicione o leite condensado, a gelatina e o Decorgel 
neutro. Adicione o corante e refine numa termomix ou com a varinha mágica. 
Regue com o chocolate e refine novamente. Deixe no frigorífico durante algumas horas. 
Utilize a 35 – 40º C.



Loucura de chocolate

Receita confecionada por David Pallàs

Combine o chocolate em diferentes versões para dar sabor e textura e decorar. Não deixe 
que falte chocolate neste Natal!

Montagem da torta
Encha a forma apropriada com a mousse Dark Chocolate até ½ da sua capacidade. 
Insira as lâminas de chocolate 70% e coloque o chocolate com leite cremoso. Em 
seguida, coloque mais algumas lâminas de chocolate, distribua uma camada da 
Mousse Dark e, por último, coloque a base de bolo de chocolate sem farinha. 
Congele.
Depois de congelada, retire da forma e cubra com uma camada fina de Decorgel 
Plus Chocolate.
Adicione a decoração de esfera de chocolate.

1. Mousse de chocolate preto
 500 g Dawn Glaçage Dark 
  Chocolate 
 75 g Açúcar  
 150 g Natas quentes
 35 g de Dawn Fond Dark Chocolate

2. Chocolate ao leite cremoso 
 200 g Chocolate com leite 
 150 g Natas

3. Lâminas de chocolate 70%
 100 g Chocolate 70% 

4. Bolo de chocolate sem farinha
 120 g Cobertura preta 60% mín.
 100 g Manteiga 
 120 g Açúcar 
 6 g Cacau em pó
 36 g Gemas de ovos
 120 g Claras de ovos

5. Glacê
 C/S Dawn Decorgel Plus Chocolate

Misture o Fond com o açúcar e as natas. Adicione o Glaçage diluído, mexendo bem a 
velocidade baixa durante cerca de 2 minutos, até obter a textura desejada. 

Ferva as natas e derreta o chocolate. Misture e congele.

Derreta e aqueça ligeiramente o chocolate. Estenda uma camada fina e corte pedaços do 
tamanho da forma para inserir durante o processo de produção.

Derreta e aqueça ligeiramente o chocolate. Estenda uma camada fina e corte pedaços do 
tamanho da forma para inserir durante o processo de produção.
Misture o açúcar, o cacau, as gemas e as claras com um batedor de varas e semibata. Em 
seguida, derreta a manteiga juntamente com o chocolate e misture à preparação anterior. 
Coza a 180º C durante 25 – 30 minutos e congele para uma melhor manipulação.

Para o glacê, utiliza-se o Decorgel Plus Chocolate a cerca de 45º C.



Som Dominicano

Receita confecionada por José Montero

1. Base crocante de biscoito, avelã e 
chocolate
 500 g Dawn Creme Cake Base
 50 g Manteiga
 55 g Água
 40 g  Avelã torrada e picadas
 30 g Pepitas de chocolate

2. Bolo de chocolate
 1000 g Dawn Bolo de chocolate  
  Viena
 600 g Ovos
 160 g Água
 80 g Óleo de girassol 

3. Semifrio de chocolate de moca
 250 g Dawn Fond Chocolate
 300 g Água
 20 g Dawn Compound Moca
 1000 g Natas batidas

4. Semifrio de cappuccino com aroma de 
rum
 250 g Dawn Fond Cappuccino
 300 g Água
 20 g Rum Brugal Añejo
 1000 g Natas batidas

5. Semifrio de chocolate branco com rum
 250 g Dawn Fond Chocolate 
  branco
 300 g Água
 70 g Rum Brugal Añejo
 1000 g  Natas batidas

Misture todos os ingredientes com raquete até formar um crumble. Cubra o fundo de uma 
forma com diâmetro adequado para a forma do semifrio e leve ao forno a 180º C durante 
17 minutos. 

Misture todos os ingredientes e bata  durante 6 minutos a alta velocidade. Em seguida, bata 
durante 1 minuto a baixa velocidade.
Coloque placas de bolo e coza a cerca de 210º C durante aproximadamente 8 – 10 minutos

Misture o Fond com a água. Incorpore o Compound Moca. Adicione um terço das natas e 
misture bem. Em seguida, adicione o resto da natas e misture suavemente.

Misture o Fond com a água. Incorpore o rum. Adicione um terço das natas e misture bem. 
Em seguida, adicione o resto da natas e misture suavemente.

Misture o Fond com a água. Incorpore o rum. Adicione um terço das natas e misture bem. 
Em seguida, adicione o resto da natas e misture suavemente.

Bolo de Natal pequeno e elegante. Combine várias camadas de semifrios de chocolate, café e 
rum com bolo leve e esponjoso.

Montagem da torta
Deite uma porção de semifrio de chocolate branco no rum. Coloque uma placa de 
bolo de chocolate. Deite semifrio de cappuccino. Coloque uma placa de bolo. Deite 
o semifrio de chocolate com moca e coloque outra placa de bolo de chocolate. 
Finalize colocando uma base crocante de biscoito, avelãs e chocolate. Congele.
Decoração do bolo
Desenforme e cubra com uma cobertura de espelho de caramelo com o Decorgel 
Caramelo e o Decorgel Glamour Silver na proporção de 70/30. Aqueça o brilho a 
45º C e aplique. Decore a parte lateral do bolo com um transfer de chocolate. Coroe 
com uma filigrana de chocolate. 



Ano Novo

Receita confecionada por José Montero

Combine o sabor da cava e do maracujá com uma base crocante de pistacho e chocolate. 
Um relógio de chocolate para passar as últimas horas do ano.

Montagem da torta
Encha com a mousse de maracujá até 1/3 da forma. Coloque uma placa de bolo 
de pistacho. Encha com um pouco mais de mousse de maracujá e coloque a cava 
gelificada. Cubra com mousse e finalize com um placa de crumble de pistacho e 
chocolate. Congele.
Depois de congelado, retire da forma e cubra com uma camada fina de Decorgel 
Plus Neutral misturado com Decorgel Plus Silver (70/30), colorindo a gelatina com 
um tom amarelo-dourado. O Decorgel pode ser aromatizado com Compound de 
Maracujá.
Adicione a decoração de relógio de chocolate.

1. Base crumble de pistacho e chocolate
 500 g Dawn Crème Cake Base
 50 g Manteiga 
 55 g Água
 40 g Pistacho picado e torrado
 30 g Pepitas de chocolate

2. Cava e maçã semigelificadas
 500 g Dawn Delifruit Xtra 
  Maçã triturado
 40 g Açúcar
 500 g Água
 90 g Dawn Sanatine
 50 g Dawn Compound   
  Champanhe

3. Placa de bolo de pistacho
 1000 g Dawn Muffino iogurte
 350 g Ovos 
 250 g Óleo
 350 g Água
 100 g Pistacho moído
 80 g Dawn Compound Pistacho

4. Mousse de maracujá
 80 g Dawn Sanatine
 60 g Açúcar
 120 g Água
 150 g Dawn Delifruit Maracujá
 70 g Dawn Compound Maracujá
 850 g Natas pouco batidas
 150 g Dawn Silvia Merengue   
  confecionado

Misture todos os ingredientes com raquete até formar um crumble. Cubra o fundo de uma 
forma com diâmetro adequado para a forma do semifrio e leve ao forno a 180º C durante 
17 minutos. 

Misture o açúcar com a água e ferva. Quando levantar fervura, adicione o Sanatine e misture 
bem. Adicione a fruta triturada e o Compound de Champanhe. Deite a mistura num aro 
circular cerca de 2 cm mais pequeno que o do bolo e congele. Depois de congelado, utilize 
no bolo.

Misture todos os ingredientes e bata com raquete durante 1 minuto a baixa velocidade e 3 
minutos a velocidade média.

Coloque placas finas e coza a cerca de 210 – 215º C durante aproximadamente 
8 – 10 minutos.

Aqueça a água a cerca de 60 – 70º C. Misture o açúcar com o Sanatine e dilua na água 
quente. Adicione o Delifruit Maracujá e o Compound Maracujá. Incorpore uma parte 
das natas e misture bem. Finalmente, adicione o resto da natas e o Silvia Merengue 
confecionado. Misture bem.



Tronco de Natal

Bata as claras em neve, adicionando um pouco de bitartarato de potássio. Adicione o 
açúcar granulado.
Misture e peneire o açúcar moído, a amêndoa em pó, a avelã em pó e a farinha.
Assim que as claras estiverem batidas, incorpore-as cuidadosamente na mistura anterior.
Faça os placas de daquoise. Polvilhe com açúcar em pó.
Coza a cerca de 180º C durante aproximadamente 25 minutos.

Misture o açúcar com a água e ferva. Quando levantar fervura, adicione o Sanatine. 
Adicione o Delifruit de Damasco triturado e misture bem. Deite a mistura num recipiente 
com cerca de 1,5 cm de altura e congele. Depois de congelado, corte o gelificado na 
dimensão necessária para o tronco.

Aqueça o caramelo líquido e acrescente sobre as gemas, batendo com um batedor de 
varas, tendo o cuidado de não as queimar. Emulsione um pouco na batedeira.
Misture o Fond Chocolate com a água para diluir. Incorpore uma parte das natas e misture 
bem. Em seguida, adicione as gemas emulsionadas com o caramelo e o resto das natas. 
Misture suavemente.

Deliciosa combinação de sabores: avelãs, chocolate com caramelo e uma nota fresca de 
damasco. Uma torta com um toque elegante e original.

Montagem da sobremesa
Tenha preparada uma forma para tronco de Natal. Encha até ¾ partes com o 
semifrio de chocolate com caramelo.
Coloque sobre a daquoise uma camada de damasco semigelificado. Coloque 
sobre o semifrio de chocolate com caramelo e pressione até que o recheio 
atinja a superfície da forma. Retifique se faltar um pouco de semifrio. Alise um 
pouco, removendo o semifrio restante e congele.
Depois de congelado, pinte a superfície com uma cobertura de chocolate 
diluída com manteiga de cacau.
Decore com filigranas de chocolate.

Receita confecionada por José Montero

1. Daquoise de avelã e amêndoa
 500 g Claras de ovos
 350 g Açúcar granulado
 350 g Açúcar moído
 150 g Amêndoa em pó
 150 g Avelã em pó
 150 g Farinha
 c/s Bitartarato de potássio

2. Damasco semigelificado
 1000 g Dawn Delifruit Damasco 
  triturado
 40 g Açúcar
 120 g Água
 70 g Dawn Sucrea Sanatine

3. Semifrio de chocolate com caramelo
 250 g Dawn Fond Chocolate
 250 g Leite
 150 g Caramelo líquido queimado
 90 g Gemas de ovos
 750 g Natas ligeiramente batidas



São Silvestre

Receita confecionada por José Montero

1. Base crumble de pistacho e chocolate 
 500 g Dawn Creme Cake Base
 50 g Manteiga
 55 g Água
 40 g Pistacho picado e torrado
 30 g Pepitas de chocolate

2. Rum e laranja semigelificados
 500 g Dawn Delifruit Laranja
 40 g Açúcar
 90 g Rum branco
 150 g Água
 50 g Dawn Sucrea Sanatine

3. Placa de bolo de pistacho
 1000 g Dawn Muffino iogurte
 350 g Ovos
 250 g Óleo
 350 g Água
 100 g Pistacho moído
 80 g Dawn Compound Pistacho

4. Mousse de manga
 80 g Dawn Sanatine 
 60 g Açúcar
 120 g Água
 150 g Dawn Delifruit Manga
 70 g Dawn Compound Manga
 850 g Natas pouco batidas
 150 g Dawn Silvia Merengue 
  confecionado

Misture todos os ingredientes com  um utensílio de espátula até formar um crumble. Cubra 
o fundo de uma forma com diâmetro adequado para a forma do semifrio e leve ao forno 
a 180º C durante 17 minutos. 

Misture o açúcar com a água e ferva. Quando levantar fervura, adicione o Sanatine e 
misture bem. Incorpore o Delifruit e o rum. Deite a mistura num aro circular cerca de 2 cm 
mais pequeno que o do bolo e congele. Depois de congelado, utilize no bolo.

Misture todos os ingredientes e bata com espátula durante 1 minuto a baixa velocidade e 
3 minutos a velocidade média.
Coloque placas finas e coza a cerca de 210 – 215º C durante aproximadamente  8 – 10 
minutos.

Aqueça a água a cerca de 60 – 70º C. Misture o açúcar com o Sanatine e dilua na água 
quente. Adicione o Delifruit Manga e o Compound Manga. Incorpore uma parte das natas 
e misture bem. Finalmente, adicione o resto da natas e o Silvia Merengue confecionado. 
Misture bem.

Deliciosa combinação de manga e laranja com um toque quente de rum para acolher a noite 
de São Silvestre.

Montagem da torta
Prepare uma forma adequada para este bolo. Encha com a mousse de manga até 
1/3 da forma. Coloque uma placa de bolo de pistacho. Encha com um pouco mais 
de mousse de manga e coloque a laranja e o rum gelificados. Cubra com um pouco 
de mousse e finalize com um placa de crumble de pistacho e chocolate. Coloque a 
congelar.
Depois de congelado, retire da forma e cubra com uma camada fina de Decorgel 
Plus Neutral misturado com Decorgel Plus Silver (700/300), colorindo a gelatina com 
um tom amarelo-dourado. Se desejar, pode aromatizar um pouco os Decorgels com 
Compound Manga, para lhe dar sabor e um toque adequado.
Decore com pedaços de chocolate simulando um relógio antigo.



1. Base
 1000 g  Dawn Sumix brioche
 1000 g  Farinha Forte (300 w)
 500 g  Massa mãe
 150 g  Açúcar
 500 g  Ovos
 250 g  Manteiga ou margarina
 200 g  Água

2. Aromas
 20 g  Dawn Favorit laranja
 20 g  Dawn Mauritius vainilla
 15 g  Dawn Palermo limão
 140 g  Levedura

Amassar todos os ingredientes, com exceção da gordura e da levedura. Adicionar aos 
poucos a gordura aos pedaços e um pouco antes do final adicionar a levedura.

A massa deve ter uma elasticidade média e uma temperatura de 25-26º C.

Deixar a massa repousar durante 10 minutos. dividir em porções com 350 g. Bolear e deixar 
repousar 10 minutos mais.

Formar as peças como habitualmente. Pintar com ovo e decorar com a fruta confitada.

Fermentar a 30-32º C, com 70-75% de humidade. 

Cozer a 210-220º C. O tempo de cozedura pode variar em função do tamanho da peça e 
do tipo de forno.

Montagem
Depois de fermentar e antes de cozer, decorar com fruta 
confitada. Também pode adicionar amêndoas laminadas. 
Decorar com açúcar depois de cozer.
Para seguir a tradicão do presente da fava, podem 
incorporar-se os bonecos resistentes ao calor, antes da 
fermentação. Será uma agradável surpresa.
Se for adicionado creme, deve ser cortado uma vez cozido 
para rechear e incorporar os bonecos.

Roscón de Reyes

Receita elaborada por José Montero

Sem dúvida, a sobremesa mais tradicional de Espanha. as suas origens remontam ao século 
XII. Elabore-o com o Sumix Brioche, para oferecer a todos os seus clientes o sabor da 
pastelaria tradicional.
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