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 As festas marcam os momentos mais especiais do ano. Reúnem famílias e 
amigos para partilhar o melhor de cada um e criar memórias inesquecíveis. 

 O Natal é a época em que todos estes valores estão mais fortes do que 
nunca. Todas as famílias se reúnem para partilhar presentes, felicidade e 
comida.

 Na Dawn, queremos contribuir para a celebração destes momentos, 
tornando-os um pouco mais doces. A nossa equipa de chefs criou uma 
série de receitas para trazer inspiração e criatividade aos pasteleiros 
profissionais.

 Neste receituário, vai encontrar diferentes peças em forma de tronco 
característico de Natal e com interiores surpreendentes. Combinando 
sabores frutados com chocolate e outros mais quentes, procurando 
contrastes de texturas entre bolos, saborosos semifrios e muito mais, para 
criar as melhores experiências.

 Propomos-lhe ainda uma forma original de adaptar as suas receitas, 
em forma de bolas de árvore de Natal. Uma forma de apresentar as suas 
melhores sobremesas em formato individual com uma decoração atrativa.

 Esperamos que estas receitas o inspirem na sua pastelaria e o ajudem a 
tornar este Natal um pouco mais doce.



GLACÊ

MOUSSE DE CHOCOLATE 
BRANCO E LARANJA

MOUSSE DE CHOCOLATE 
COM LEITE E MARACUJÁ

BROWNIE

Layer Fresh
Um tronco que combina um sabor intenso de chocolate com o sabor fresco do pêssego, um 
toque ácido de laranja e um apontamento exótico de maracujá. 

Montagem

Deite a mousse de chocolate branco e laranja numa forma 
de tronco. Adicione a mousse de chocolate com leite e 
maracujá congelada. Cubra com mousse de chocolate 
branco e coloque o brownie. Conclua com uma última 
camada de mousse.

Coloque a congelar. Depois de congelado, retire da forma e 
cubra com uma camada de Glaçage chocolate ou Decorgel 
Chocolate. Por último, decore com círculos de chocolate e 
as laterais com placas de chocolate de várias cores.

ANAÏS

Base brownie

 Dawn Cake Brownie Mix 1.000 g
 Óleo vegetal 65 g
 Água quente 250 g

Mousse de chocolate com leite e maracujá

 Cobertura de chocolate com leite Maracaibo 250 g
 Fond de pêssego/maracujá 250 g
 Água tépida 300 g
 Natas batidas sem açúcar 900 g

Mousse de chocolate branco e laranja

 Gemas de ovo 60 g
 Açúcar Oro  150 g
 Cobertura de chocolate Cabo Blanco 120 g
 Fond de laranja-sanguínea 250 g
 Água quente 250 g 
 Natas batidas sem açúcar 750 g

Misture todos os ingredientes com uma batedeira durante 3 a 4 minutos a 
baixa velocidade. Coloque a massa em formas retangulares, forradas com 
papel vegetal.
Coza a cerca de 180 °C em um forno de pisos ou a 160 °C em forno de 
convecção. O tempo de cozedura é de cerca de 30 a 35 minutos. 

Misture o Fond de pêssego/maracujá com água a cerca de 45 ºC. Em 
seguida, adicione o chocolate derretido. Misture bem. De seguida, 
incorpore as natas batidas.
Numa forma de meio canal, deite a preparação até meio da forma. Reserve 
no congelador.

Ferva o Açúcar Oro. Deite sobre as gemas, mexendo para evitar que 
queimem. Emulsione. Deite a preparação sobre o chocolate derretido.
Misture o Fond de laranja-sanguínea com água a cerca de 45 ºC. Adicione 
ao chocolate derretido, mexendo até misturar bem. Em seguida, adicione as 
natas batidas sem açúcar.



MOUSSE DE LEITE DE AMÊNDOA 

BRILHO

COULIS DE MANGA E LARANJA

BOLO DE AMÊNDOAS E CÍTRICOS

Um tronco de Natal que combina diferentes texturas e sabores de frutas para uma receita 
original. Coberto com um vistoso brilho com Decorgel Plus, especial para cúpulas.

LUCCIANO

Base frangipana de amêndoas e cítricos

 Dawn Muffino Yogurt 1.000 g
 Margarina 300 g 
 Ovos 400 g
 Água 250 g
 Amêndoa em pó 300 g
 Casca de laranja, lima e limão 10 g

Coulis de manga e tangerina

 Delifruit Classic Manga 150 g 
 Gomos de tangerina 300 g
 Sanatine 20 g

Mousse de leite de amêndoa e laranja

 Fond de chocolate branco 250 g
 Leite de amêndoa 300 g
 Compound de laranja 15 g
 Cobertura de chocolate de leite Maracaibo 250 g
 Natas batidas 1.000 g

Com uma espátula, bata todos os ingredientes durante cerca de 4 minutos 
a uma velocidade média. 
Distribua a massa nas formas ou faça placas de base.
Leve ao forno a 180 ºC para formas e cerca de 210 ºC para as placas.

Misture o Delifruit Manga com os gomos de tangerina. Triture com a 
varinha mágica e aqueça no micro-ondas. Adicione o Sanatine e misture 
tudo. Deite numa forma retangular e congele. 

Misture o Fond com o leite de amêndoa quente, a cerca de 45 – 50 ºC.
Incorpore o Compound. Deite sobre o chocolate derretido e misture bem. 
Por último, acrescente as natas batidas.

Montagem

Disponha de uma forma adequada, consoante o acabamento. 
Deite 2/3 da mousse de leite de amêndoa, coloque o coulis no 
centro e cubra com a mousse. Coloque o bolo e encerre com 
mousse de amêndoa. Congele.
Depois de congelado, desenforme.
Aqueça o Decorgel Plus branco, de cor amarelo-creme, a 45 °C. 
Aplique este brilho a 35 °C-40 °C.
Finalmente, decore com detalhes natalícios.



NÚCLEO DE CAFÉ COM LICOR 

MOUSSE DE CAPUCCINO

BRILHO

BOLO DE AMÊNDOAS  
E AVELÃS

Esta peça é uma pequena homenagem ao café moca, a combinação perfeita entre café e 
chocolate. Apresentado num bolo macio com notas crocantes de amêndoa.

MOCACHINO

Bolo de amêndoas e avelãs
 Avelãs/amêndoas picadas  90 g / 90 g 
 Muffino de iogurte 1.000 g
 Ovos 350 g
 Óleo de girassol 125 g
 Manteiga derretida 150 g
 Água 350 g

Mousse de capuccino
 Creme
 Leite  250 g
 Açúcar  25 g
 Manteiga 15 g
 Creme pasteleiro Carla 25 g

 Mousse
 Fond Cappuccino  250 g
 Água quente 250 g
 Chocolate branco Cabo Blanco  200 g
 Natas batidas 500 g

Núcleo de café com licor 
 Fond Neutro  250 g
 Água 250 g
 Compound Moca  30 g
 Licor de café 50 g
 Gemas de ovo 90 g
 Açúcar Oro 120 g
 Natas batidas 800 g

Torre as amêndoas e as avelãs no forno a 150 °C durante 25 minutos. Deixe 
arrefecer.
Misture com os restantes ingredientes e, com uma raquete, bata durante 1 
minuto a baixa velocidade e 3 minutos a velocidade média.
Estenda a massa para fazer placas grossas. Leve ao forno a 190-200 °C 
durante cerca de 15 minutos.

Ferva 3/4 do leite. Misture o leite restante com a Carla e desfaça bem. 
Misture tudo e aqueça, mexendo com varas para não pegar, até começar a 
ferver. Quando levantar fervura, adicione a manteiga e mexa bem para se 
incorporar ao creme. Deixe arrefecer.
Misture o Fond Capuccino com a água quente. Adicione o chocolate 
branco, dissolvido a 35 °C, incorpore o creme confecionado com 
antecedência. Misture bem. Por fim, incorpore as natas batidas e misture 
suavemente.

Ferva o Açúcar Oro e acrescente-o às gemas, mexendo para não queimar. 
Coloque na batedeira e emulsione.
Misture o Fond Neutro com a água e dissolva bem. Adicione o licor de café 
e o Compound Moca.
Adicione 1/3 das natas batidas e misture bem. Em seguida, adicione o resto 
das natas e o batido de gemas (pâte à bombe) e misture suavemente. 
Encha a forma e congele.

Montagem e acabamentos

Tenha preparada uma forma retangular para tronco. 
Com a ajuda de um saco de pasteleiro, encha a forma de tronco 
até quase metade da sua capacidade. Pique um pouco para que a 
mousse assente bem e não se formem bolhas de ar. 
Insira o núcleo de café com licor, congelado, de modo que fique 
bem centrado. Distribua um pouco de mousse para cobrir o 
creme. 
Finalmente, coloque a base de bolo preparada previamente e 
congelada. Pressione com cuidado para que fique alinhada com 
a base da forma. Remate a peça para que fique bem coberta. 
Coloque a congelar. 
Aqueça o Decorgel Plus White a cerca de 45 ºC. Cubra a peça 
congelada para que fique com uma camada fina. Decore a 
superfície com detalhes de chocolate. 



NEVADA
I - Biscoito velvet
 Dawn Red Velvet Mix 1.000 g
 Ovos 350 g
 Óleo 280 g
 Água 300 g

II - Crocante de limão e amêndoa
 Manteiga  120 g
 Açúcar mascavado 120 g
 Amêndoa em pó 160 g
 Farinha de trigo 135 g
 Raspas de limão  1 unidade

III – Núcleo de limão e manjericão
 Delicream Limão  600 g 
 Folhas de manjericão  15 g 
 Xarope de açúcar claro 150 g
 Sanatine 50 g
 Chocolate branco 200 g 
 Corante verde  C/S 

IV – Mousse de ricota com perfume de lima
 Fond Neutro 250 g
 Água 250 g
 Açúcar 50 g
 Natas 600 g
 Ricota 400 g
 Casca de lima raspada  3 g

V – Coulis de mirtilos
 Delifruit de mirtilos  500 g
 Xarope de açúcar claro  150 g
 Sanatine   40 g

I - Misture todos os ingredientes com uma raquete durante 1 minuto a 
baixa velocidade e 4 minutos a velocidade média.
Com um saco de pasteleiro, distribua placas grossas. Coza a cerca de 
210 ºC durante aproximadamente 15 minutos.

II - Misture todos os ingredientes na batedeira com a raquete. Trabalhe a 
velocidade média até obter uma massa. Deixe arrefecer um pouco. 
Espalhe num tabuleiro, com papel vegetal. Coza a cerca de 160 ºC durante 
15 minutos. Pincele a mistura com manteiga de cacau e chocolate branco 
para selar a textura crocante.

III – Aqueça o xarope de açúcar até ferver. Adicione as folhas de manjericão 
e deixe em infusão. Terminada a infusão, retire as folhas e aqueça a cerca 
de 70 ºC. Acrescente o Sanatine e misture bem. Em seguida, incorpore 
o chocolate branco diluído. Incorpore esta mistura no Delicrem Limão, 
aquecido a cerca de 45 ºC. Adicione um pouco de corante verde e misture 
bem. Encha as formas apropriadas para fazer o núcleo.

IV – Misture o Fond com o açúcar e a casca de lima raspada. Acrescente a 
água e misture bem. Bata as natas em castelo com o queijo. Adicione um 
terço no Fond diluído e misture bem. Em seguida, adicione o resto e misture 
suavemente.

V – Ferva o xarope e acrescente o Sanatine. Deite sobre o Delifruit de 
mirtilos e misture bem. Deite uma camada sobre o creme de limão e 
manjericão. 
Finalmente, espalhe uma camada fina do crocante de limão e amêndoa 
para que fique colado. Coloque novamente no congelador. 

Montagem

Tenha preparada uma forma para tronco para depositar a mousse de 
ricota até metade da sua capacidade.
Insira o núcleo de limão e manjericão (com o coulis e o crocante, 
previamente fixados). Pressione para o centrar. Distribua um pouco 
de mousse e coloque a placa de red velvet. Coloque a congelar.

Aqueça o Decorgel Plus Branco a cerca de 42 – 45 ºC. Desenforme 
a peça bem congelada e cubra com uma fina camada de Decorgel 
Plus Branco quente. Aqueça um pouco de Decorgel Plus Neutral e 
misture com um corante azul. Faça algumas linhas azuis na cobertura 
branca. Decore com detalhes de chocolate branco e mirtilos.

MOUSSE DE RICOTA COM PERFUME DE LIMA 

LIMÃO E MANJERICÃO

COULIS DE MIRTILOS

CROCANTE DE LIMÃO E AMÊNDOA 

RED VELVET CAKE

CHOCOLATE BRANCO



Os chefs da Dawn estão sempre à procura de formas para criar receitas e peças originais para 
poder aproveitar e celebrar eventos sazonais. O Natal é uma das festas mais importantes do 
ano e a época de maior consumo. 
Mostramos esta forma inovadora de apresentar as suas elaborações e troncos de sempre, 
para lhes dar um toque natalício e em formato individual e gerar mais compras por impulso.

Processo:

O processo é o mesmo para cada uma das receitas. 
Corte as bases com um cortador redondo de cerca de 6-7 cm. 

Coza e corte um pouco o centro para que a esfera se encaixe bem.

Preparação das mousses para criar bolas de Natal:

Para a preparação de mousses e núcleos, utilize formas de silicone em forma de bolas ou semiesferas. 

Comece por fazer os núcleos para que estejam congelados na hora de montar a bola de Natal. 

Para montar a bola de Natal, faça a mousse principal em dois passos: decore a semiesfera e coloque o núcleo, congelado, no centro da 
mousse. Termine de encher a bola de Natal e leve a congelar.

Depois de congelada, retire a bola da forma de silicone. 

Com um palito de madeira, fure a bola no centro, coloque-a no brilho, escorra e coloque-a na base do bolo. Aguarde alguns instantes 
para remover o palito. Retire o palito com cuidado, rodando um pouco.

Finalmente, decore a peça. 

APRESENTAÇÃO CRIATIVA



TEM OUTRAS PERGUNTAS SOBRE OS PRODUTOS OU PRECISA DE MAIS INSPIRAÇÃO?
Ligue-nos para o número +351 212 888 190 ou visite-nos em DAWNFOODS.COM

Dawn Foods Portugal, S.A.
Quinta da Torre - Lote 317 - Cabanas
2950-677 Quinta do Anjo - Portugal

info.iberia@dawnfoods.com
@DawnFoodsPtDawn Foods España


