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Para mais ideias e receitas visite: DAWNHALLOWEEN.COM

INGREDIENTES APLICAÇÃO

TRUQUES DO CHEFE

Ler o código QR para a receita

TRUQUES PARA CRIAR

ABÓBORAS DE MERENGUE

1. Abóbora
Misturar todos os ingredientes, juntar o corante e bater em velocidade alta.

2. Caule de abóbora
Misturar todos os ingredientes, juntar o corante e bater em velocidade alta.

 

• Abóboras: Usar um saco de pasteleiro para fazer a altura desejada da abóbora e no 
final pressionar a boquilha para baixo.

• Caule: Com um saco de pasteleiro colocar uma base em cima da abóbora, mover para 
cima e cortar com a tesoura.

• Cozer a 90º C durante 2-3 horas. Ao cortar a abóbora o centro deve estar seco.

1. Abóbora
 500 g  Dawn Silvia merengue

 200 g  Água fria

 C/S  Corante vermelho

 C/S  Corante amarelo gema

2. Caule de abóbora
 300 g  Dawn Silvia merengue

 120 g  Água fria

 C/S  Corante verde pistáchio

 C/S  Compound mocha

1. A massa pode perder a cor quando aerada. Pode ser adicionado mais corante  
enquanto mistura.

2. Para a abóbora, inserir a ponta lisa numa ponta de estrela e dobrar dentes para 
fora.

3. Para o caule, usar uma boquilha em forma de estrela pequena.
4. Estas abóboras são perfeitas para decorar qualquer peça de pastelaria.

MONTAGEM



INGREDIENTES APLICAÇÃO

TRUQUES DO CHEFE

Ler o código QR para a receita

1. Íris (Marshmallow)
Misturar o Sanatine com a água a ferver. Juntar o Silvia Merengue e misturar a 
velocidade rápida. Continuar a misturar a baixa velocidade enquanto utiliza para evitar 
que seque.

2. Pupila vermelha
Misturar todos os ingredientes e aquecer até 45º C.

• Com um saco de pasteleiro criar as cúpulas de marshmallow.
• Com um saco de pasteleiro aplicar o Belnap morango por cima. Colocar no forno a 

90º C durante 30 minutos.
• Deixar secar durante 48h e reservar numa caixa estanque ou congelar.
• Com o Xarope de açúcar, previamente misturado com o corante vermelho, desenhe 

as linhas de sangue com um pincel fino.

1. Íris (Marshmallow)
 100 g  Dawn Sanatine

 300 g  Água a ferver

 600 g  Dawn Silvia merengue

2. Pupila vermelha
 250 g  Dawn Belnap morango

 250 g  Dawn Belnap neutro

 5 g  Corante vermelho morango

 15 g  Xarope de Açúcar 67º Brix

1. A massa de marshmallow seca muito rápido quando em repouso. Continuar a 
misturar a baixa velocidade quando não estiver a usar.

2. Quanto mais lisa for a superfície do marshmallow, mais fácil será aplicar o Belnap 
em cima com o saco de pasteleiro.

3. Utilizar um pincel fino para desenhar as linhas.
4. Perfeito para decorar muffins e todo o tipo de peças.

TRUQUES PARA CRIAR

OLHOS DE SANGUE DE MARSHMALLOW

MONTAGEM



Para mais ideias e receitas visite: DAWNHALLOWEEN.COM

INGREDIENTES APLICAÇÃO

Ler o código QR para a receita

TRUQUES PARA CRIAR

VASSOURA DE BRUXA

• Estender a massa folhada e alisar ligeiramente com um rolo.
• Espalhar o Delicream uniformemente em metade da massa (no sentido do 

comprimento).
• Dobrar ao meio (no sentido do comprimento).
• Fazer cortes finos na massa deixando uma margem de 0,5 cm.
• Fazer cortes curtos no lado oposto.
• Cortar a massa em pedaços de 7 cm.
• Envolver o stick de pretzel com a massa e separar ligeiramente os cortes.
• Cozer a 210º C durante 15-20 minutos.
• Deixar arrefecer.

 70x10 cm  Massa folhada

 150 g  Dawn Delicream Cacau

 10  Sticks de pretzel



INGREDIENTES APLICAÇÃO

Ler o código QR para a receita

TRUQUES PARA CRIAR

COOKIES E TARTES DE HALLOWEEN

1. Cookies de Halloween
• Misturar todos os ingredientes (exceto o Delicream) até formar uma massa quebrada;
• Esticar a massa até obter 3,5 mm de espessura;
• Cortar as cookies e as caras e levar ao forno a 200º C durante 7 minutos. Deixar arrefecer;
• Espalhar o Delicream entre as cookies e as caras e montar.

2. Tartes de Halloween
2.1 Pasta brisa
• Misturar todos os ingredientes até formar massa quebrada.
• Esticar a massa até obter 3 mm de espessura.
• Usar um molde redondo para recortar a forma acima e criar uma cara, tal como ensinado 

no vídeo.
• Rechear a forma redonda com a massa quebrada.

2.2 Creme Cake mix
• Misturar todos os ingredientes com uma raquete;
• Colocar uma camada do batido sobre a massa quebrada.

• Espalhar  o Delifruit por cima do bolo;.
• Cobrir com a cara feita com a massa quebrada;
• Cozer a 180º C, cerca de 25 minutos;
• Decorar com o Fondant Sublime.

1. Cookies de Halloween
 1.000 g  Dawn mix pasta brisa

 400 g  Manteiga ou margarina

 100 g  Ovos 

 C/S  Dawn Delicream avelã e cacau

2. Tartes de Halloween
 2.1 Pasta brisa
 1.000 g  Dawn mix pasta brisa

 400 g  Manteiga fria

 100 g Ovos

2.2 Creme Cake mix
 1.000 g  Dawn Creme cake mix

 350 g  Ovos

 300 g  Óleo Vegetal

 225 g  Água

3. Decoração
 C/S  Dawn Delifruit Cereja negra

 C/S  Dawn Fondant sublime

TRUQUES DO CHEF
1. Para cortar os olhos nas cookies utilizar bicos em forma de gota;
2. Para cortar os olhos nas tartes, pode utilizar um cartão.

DECORAÇÃO



Para mais ideias e receitas visite: DAWNHALLOWEEN.COM

INGREDIENTES APLICAÇÃO

Ler o código QR para a receita

TRUQUES PARA CRIAR

COOKIES E BROWNIES COM ABÓBORA

1. Cookies
•  Misturar o Cookie Mix com a manteiga/margarina com uma raquete, 3-5 minutos a 

velocidade média;
•  Adicionar a água e continuar a misturar;
•  Adicionar os chunks de chocolate e preparar a massa em rolos com 40 cm de 

comprimento. Deixar arrefecer;
•  Cortar as cookies com 2 cm de espessura;
•  Adicionar os pedaços de abóbora cozidos;
•  Colocar as cookies num tabuleiro que possa ir ao forno, com espaço suficiente  

entre elas;
•  Cozer a 200º C, durante 11-13 minutos e deixar arrefecer.

2. Brownies
•  Misturar com raquete, o Brownie Mix com a água e o óleo, cerca de 4 minutos a 

velocidade baixa;
•  Adicionar os chunks e os pedaços de abóbora cozidos;
•  Colocar nas formas;
•  Cozer a 180º C durante 30 minutos e deixar arrefecer;
•  Cobrir com mais pedaços  de abóbora cozida.

1. Cookies
 1.000 g  Dawn Cookie Mix de chocolate

 160 g  Manteiga ou margarina

 70 g  Água

 150 g  Dawn Chunks de chocolate

 C/S  Pedaços de abóbora

2. Brownies
 1.000 g  Dawn Brownie mix

 250 g  Água

 65 g  Óleo Vegetal

 150 g  Dawn Chunks de chocolate

 C/S  Pedaços de abóbora

TRUQUES DO CHEFE
 Utilize pedaços  de abóbora cozidos



INGREDIENTES APLICAÇÃO

TRUQUES PARA CRIAR

FANTASMA DE MORANGO

1. Base de carrot cake
• Misturar o Carrot cake mix, com a água e o óleo, com raquete, 1 minuto em 

velocidade lenta e 3-4 minutos em velocidade média;
•  Adicionar a cenoura ralada e misturar;
•  Cozer a 180-190º C, durante 50-55 minutos.

2. Semifrio de morango
•  Misturar o Fond com o açúcar. Adicionar a água e misturar, evitando a formação de 

grumos;
•  Adicionar uma parte da nata e misturar;
•  Adicionar a nata restante e incorporar suavemente.

•  Encher a forma de cúpula até metade com o semifrio de morango;
•  Espalhar o delifruit no centro e terminar de encher com o restante semifrio;
•  Cortar um círculo de bolo de cenoura e colocar por cima, pressionando um pouco.
•  Congelar;
•  Cobrir com Decorgel White e espalhar o frosting de queijo por cima.

1. Base de carrot cake
 1.000 g  Carrot Cake mix

 430 g  Água

 45 g  Óleo Vegetal

 250 g  Cenoura Ralada

2. Semifrio de morango
 250 g  Fond de morango

 300 g  Água

 1.000 g  Nata batida

3. Acabamento
 C/S  Decorgel White

 C/S  Delifruit Morango

 C/S  Frosting Queijo

ACABAMENTO



100 anos de experiência
Fornecemos ingredientes da melhor qualidade, receitas criativas e apoio técnico para

facilitar o seu trabalho, enquanto desenvolve produtos inovadores.

A nossa especialidade é oferecer as melhores soluções para os pasteleiros profissionais.

NECESSITA DE MAIS INFORMAÇÕES 
SOBRE OS NOSSOS PRODUTOS?
Pode telefonar para 214 241 002 ou visitar-nos em DAWNFOODS.COM

Dawn Foods España @DawnFoodsPt

Dawn Foods Portugal, S.A.

Quinta da Torre – Lote 317 – Cabanas
2950-677 Quinta do Anjo - Portugal
Telf. 214 241 00
info.iberia@dawnfoods.com
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