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A Garoto oferece um programa anual de aulas.  

Participe e colecione as receitas!

Inove criando tortas, bolos   

e presentes de chocolate.  

Para participar do  

Programa de Aulas Garoto,  

fale com a gente!



Um presente que não tem preço! 

Chocolate combina com Natal, como tudo o que é bom...

Ele está na ceia em sobremesas ou no bolo com frutas secas, inspirado  
no Bolo de Reis da tradição portuguesa. Também pode estar na lembrancinha, 

como Pinheirinho, Guirlanda ou Minibolo, e em presentes mais finos,  
como caixas de bombons ou peças de porcelana ou prata.

O chocolate leva sempre uma dose extra de carinho das mãos que  
o preparam; por isso é o presente ideal para a mãe ou para pessoas queridas. 

O valor de um presente não pode ser medido; está na ideia  
e no cuidado com que é preparado, fácil de ver no Biscoito Bombom,  
“de coração a coração”, na Árvore de Natal entremeada de trufas e  

na Renda de Chocolate que envolve cada bombom.

A época do Natal é muito especial para quem trabalha com  
chocolate: começa cedo na busca de boas ideias.  

Preparamos esta aula pensando nas várias oportunidades 
que podem ser aproveitadas pelos profissionais do chocolate.

Experimente nossas sugestões e dê a elas um toque pessoal.  
Conte-nos depois os resultados. 

Plantão de dúvidas 0800 559550
sacgaroto@garoto.com.br
www.garoto.com.br
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Os 3 tempos da transformação do chocolate

Temperatura, tempo e movimento 
são os 3 pontos que devem ser observados  
para obter uma têmpera perfeita. 
A temperatura, que após o derretimento deve estar  
entre 40 ºC e 45 ºC, baixa quando o chocolate é movimentado de maneira 
suave e repetida, todo o tempo, até estar pronto para receber novas formas.

Apoie a cobertura sobre uma  
superfície limpa e bem seca.  
Pique a barra começando pelos cantos. 
Faça movimentos de alavanca com  
a faca, para obter pedaços regulares. 

Para a têmpera 
por adição, você 
vai precisar  
repicar ⅓ da 
cobertura. 

Divida os pedaços de cobertura  
em 3 partes iguais. Repique uma  
das partes com a faca até que  
os pedaços fiquem bem pequenos.  

 Para derreter em  micro-ondas  
 os pedaços podem ser maiores;  
 corte-os menores para derreter  
 em banho-maria. 

Comece  
cortando  
o chocolate 
em pedaços 
regulares

Um dos mistérios do bom chocolate 
é sua textura firme e sólida em tempe-
ratura ambiente, mas que derrete 
facilmente na boca. 

O derretimento adequado tem 
tudo a ver com essa textura.  
Ele deve ser lento, uniforme 
e controlado, até atingir 45 ºC. 

Do chocolate picado e dividido, passe as 
duas partes com pedaços maiores para 
um refratário e leve ao micro-ondas 
em potência média (50%). 

   

   

A cada minuto, abra o micro-ondas, 
retire o refratário e mexa o chocolate 
suavemente, com uma espátula.  
Repita a operação até que o chocolate 
esteja completamente derretido. 
A temperatura nesse momento deve ser  
de 40 ºC a 45 ºC. Esse chocolate, sobre a 
pele, vai transmitir uma sensação de calor.   

Derreter

Temperar

Nunca utilize a potência máxima, pois 
o chocolate não suporta calor intenso.

O brilho e a textura do chocolate dependem diretamente de uma  
temperagem correta. Temperar significa movimentar o chocolate derretido 
durante um tempo determinado, até que esfrie e alcance a temperatura de  
31 ºC, no caso da têmpera por adição, e de 28 ºC a 31 ºC, na têmpera  
por tablagem, conforme a cobertura utilizada.

 Têmpera por adição
 para pequenas quantidades - até 1 kg 
 

Corte a cobertura em pedaços  
pequenos e regulares, e divida esses 
pedaços em três partes iguais. 

  Derreta duas partes e  
  passe-as para um  
  refratário limpo e seco.

Pique novamente a  
terceira parte do  
chocolate em  
pedaços menores,  
e vá juntando aos  
poucos ao chocolate  
derretido, mexendo após cada adição.

Pare de adicionar o chocolate picado 
quando a dificuldade em derretê-lo 
aumentar e a textura ficar mais es-
pessa. Continue mexendo-o até que os 
últimos pedaços adicionados derretam  
completamente e o chocolate atinja  
a temperatura para o banho ou molde.

Com essa técnica, a temperatura final 
para todas as coberturas é de 31ºC.
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Têmpera por tablagem 
na pedra de mármore, para  
quantidades maiores acima de 1 kg

TEMPERATURA AO FINAL DA TÊMPERA

Branco   28 ºC

Blend    29 ºC

Ao Leite   29 ºC

Meio Amargo 31 ºC

Para essa técnica, derreta todo o choco-
late e despeje-o quente (45 ºC) sobre a 
pedra mármore, bem limpa e seca. 

Com o auxílio de duas espátulas,  
faça movimentos amplos e regulares, 
espalhando e recolhendo a cobertura, 
até atingir a temperatura certa,  
que neste caso varia segundo  
o tipo de cobertura. Veja a tabela:

Se não tiver termômetro, experimente colocar um pouquinho do chocolate sobre o pulso. 
Ele deverá transmitir uma sensação de frio, como o toque de um metal.
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4 Cone  
de papel-manteiga
Para colar, fazer riscos  
e desenhar com chocolate

Divida ao meio  
um quadrado de  
papel-manteiga, de  
modo a formar 2 triângulos. 

Com cada um desses triângulos, 
monte um cone, unindo  
as pontas conforme  
o desenho. Faça uma  
pequena dobra para  
que o cone não  
desmanche. 

Preencha ⅓ do cone com  
chocolate e corte a ponta,  
regulando o tamanho  
do corte de acordo  
com o uso. 
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Ao final da têmpera, inicie o banho imediatamente, evitando que o chocolate esfrie.
Procure organizar a bancada de trabalho antes de completar a têmpera. 
Arrume as peças a banhar à sua esquerda e, à direita, coloque uma assadeira ou placa  
forrada com papel-manteiga. Mantenha também garfinhos de 3 dentes, próprios para 
banho de chocolate, uma espátula e um apoio para o chocolate temperado.  
Programe-se para não interromper a operação até que o chocolate termine. 
Quando feito da forma correta, o banho deve proporcionar à peça uma camada fina  
e  uniforme de chocolate, brilhante e sem manchas. Para conseguir isso, é importante 
não deixar que o chocolate “perca a têmpera”, ou seja, que esfrie durante a operação, 
resultando em uma camada grossa, desigual e sem brilho.
As peças a banhar devem estar em temperatura ambiente, para evitar manchas.   

1. Para banhar peças pequenas
     Bombons, trufas e pães de mel

Calcule a quantidade de cobertura  
necessária, considerando que, para 
banhar 25 trufas, você vai precisar  
de 300 g de cobertura temperada. 
Para cobrir quantidades acima de 50 
peças de uma só vez, use uma derre-
tedeira ou uma cuba com termostato.  
Se você não possuir esses equipamentos, 
faça o banho em partes, utilizando no 
máximo 500 g de cobertura por vez. 

Para banhar: apoie a peça a ser banha-
da sobre o garfinho e mergulhe-a  
na cobertura. Dê algumas batidinhas 
sobre o chocolate para eliminar exces- 
sos e uniformizar a camada de cober- 
tura. Raspe o garfo na borda do refra- 
tário para recolher o excesso de cho-
colate e deslize a peça sobre a placa 
forrada com papel-manteiga, com a 
ajuda da espátula. Leve à geladeira 
para secar por cerca de 10 minutos. 

2. Para banhar peças médias 
     Minibolos, muffins e lembrancinhas

De preferência, use uma cuba térmica e 
disponha no máximo 3 minibolos já frios 
sobre uma grade com alças. Mergulhe a 
grade na cobertura temperada, segurando 
pelas alças, e retire-a, deixando escorrer  
o excesso sobre o próprio chocolate. 

Para banhar um a um, use um refratário 
fundo e apoie o minibolo sobre um 
garfinho, dando leves batidas sobre o 
próprio chocolate para retirar o excesso 
após o banho. 

3. Para banhar peças maiores  
     Panetones - parte interna e externa

Apoie a peça sobre uma grade colocada 
em cima de um refratário raso vazio.  
Com a ajuda de uma colher, preencha 
a parte oca do panetone até a metade 
com a cobertura temperada. Gire a peça  
para cobrir toda a parte interna e vire  
sobre a grade para retirar o excesso.

Com a ajuda de uma concha pequena,  
cubra a parte externa, girando o  
panetone e tendo o cuidado de que a  
camada fique uniforme. Leve à geladeira 
para secar por cerca de 10 minutos. 
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 1 panetone tradicional (500 g)

Recheio
 ¼ de xícara (chá) de creme  

 de leite (50 ml)
 450 g de Cobertura de  

 Chocolate Branco Garoto
 ¼ de xícara (chá) de suco de  

 maracujá natural (50 ml)
Decoracão 

 cerejas e ramos de hortelã

aula 1  Iniciando uma nova carreira

Panetone  
   do Natal Brasileiro 

Comece aprendendo a banhar e rechear panetones.  
É fácil de fazer e fica realmente muito especial.  
Você pode usar qualquer uma das Coberturas Garoto, sempre dá certo!

Transformando Panetones

Recheio: aqueça o creme de leite junto  
com 250 g do chocolate branco em banho-
maria ou no micro-ondas em potência  
média, por 2 minutos. Quando estiver  
bem derretido e homogêneo, acrescente  
o suco de maracujá e o miolo do panetone. 
Misture bem e leve à geladeira por cerca  
de 30 minutos para adquirir consistência.

Recheie o panetone com  
o trufado de maracujá e cubra  
com a tampa. Derreta e  
tempere o restante do  
chocolate branco e espalhe-o  
sobre o topo do panetone.

Decore com as cerejas e  
os ramos de hortelã e leve  
à geladeira por cerca de  
10 minutos para secar.  
Passe o panetone para uma  
caixa de acetato e amarre  
com um laço. 

2

1

3

4

Rende 1 panetone de cerca de 1 kg

Receita para iniciantes

Corte a “tampa” do panetone 
e reserve-a. Com uma faca, 
delimite as bordas do pane-
tone (3 cm). Retire todo o 
miolo com a ajuda de uma 
colher e esfarele-o bem. 
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 1 panetone tradicional (500 g)

Recheio
 ½ xícara (chá) de creme  

 de leite (100 ml)  
 250 g de Cobertura de  

 Chocolate Blend Garoto picada
 ½ xícara (chá) de nozes picadas

Cobertura e decoração
 300 g de Cobertura de Chocolate 

Meio Amargo Garoto temperada
 1 colher (sopa) de Cacau em  

 Pó Garoto 
 50 g de Cobertura de Chocolate 

Branco Garoto temperada

Panetone Trufado
Preencha a cavidade do panetone com  
o recheio e recoloque a tampa. Apoie  
o panetone sobre uma grade posicionada  
em cima de um prato fundo ou refratário. 
Faça o banho despejando o chocolate meio 
amargo com uma concha.  
Para a camada ficar uniforme, vá girando  
o panetone até que esteja completamente 
coberto. Recolha o chocolate que escorreu  
no prato sob a grade e aproveite-o para fazer 
outras preparações. Leve à geladeira  
e, antes que o chocolate seque completa-
mente, use uma peneira para polvilhar  
o cacau em pó sobre o panetone. Volte  
à geladeira para completar a cristalização.

Passe o chocolate branco para um cone  
de papel e desenhe estrelinhas sobre uma 
folha de papel-manteiga. Deixe secarem na 
geladeira por cerca de 10 minutos, retire-as 
do papel e cole-as ao redor do panetone  
com o restante do chocolate branco.

Corte e sirva o panetone ou embale-o  
em papel celofane ou caixa de acetato, 
deixando-o pronto para presente.

3

1

2

4

5

 1 panetone de cerca de 1 kg

Receita para iniciantes

Corte a “tampa” do panetone 
e retire seu miolo com a ajuda 
de uma faca, deixando uma 
borda de 3 cm de espessura. 
Esfarele o miolo e reserve.

Recheio: aqueça o creme  
de leite no micro-ondas por  
2 minutos, em potência média 
(50%), ou diretamente no  
fogo até abrir fervura.  
Acrescente o chocolate  
picado e mexa até derreter 
completamente. Se for  
necessário, volte mais 30 
segundos ao micro-ondas,  
em potência média (50%).  
Cubra e leve à geladeira  
por cerca de 30 minutos.  
Depois, acrescente as nozes  
e os farelos de panetone  
reservados e misture bem. 

 
Rendimento:

Tempo de preparo: 1 hora



aula 1  Iniciando uma nova carreira

12

Trufas de Natal
 ½ xícara (chá) de creme  

 de leite (100 ml) 
 500 g de Cobertura de  

 Chocolate ao Leite Garoto  
 picada

 200 g de panetone  
 esfarelado com as mãos

 2 colheres (sopa) de licor  
 de laranja - Cointreau®

1

2

Rende 40 trufas

Receita  
para iniciantes

Aqueça o creme de leite por 1 minuto  
no micro-ondas em potência média (50%).  
Acrescente 300 g do chocolate e retorne  
ao micro-ondas por mais 2 minutos ou  
até o chocolate derreter completamente.  
Adicione o panetone e o licor e  
misture bem. Cubra e leve  
à geladeira por cerca de  
3 horas ou até firmar a massa. 
Retire pequenas porções  
dessa massa com a ajuda  
de uma colher de chá e  
enrole-as com as mãos,  
dando o formato de trufas.  
Rale o restante do chocolate.  
Passe as trufas no chocolate 
ralado e sirva-as em  
forminhas ou organize-as  
em caixas para bombons  
e ofereça como presente.

Faça variações no acabamento e no sabor!
Substitua o chocolate da receita: no lugar dos 300 g de Cobertura  
de Chocolate ao Leite Garoto, use 350 g de Cobertura de Chocolate  
Branco Garoto ou 250 g de Chocolate Meio Amargo Garoto. 

Faça finalizações diferentes: substitua o chocolate ralado por Cacau  
em Pó Garoto ou xerém de castanha-de-caju. Você também pode  
banhar as trufas em Cobertura de Chocolate Garoto temperada.
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Biscoitos  
  Craquelados

Estrelinhas 
       de Natal

 2 xícaras (chá) de açúcar
 ½ xícara (chá) de óleo
 2 colheres (chá) de essência  

 de baunilha 
 200 g de Cobertura de  

 Chocolate Meio Amargo  
 Garoto derretida

 4 ovos
 2 ½ xícaras (chá) de farinha  

 de trigo
 1 pitada de sal 
 1 colher (sopa) de fermento  

 em pó
 1 xícara (chá) de açúcar  

 de confeiteiro

 1 xícara (chá) de farinha  
 de amêndoas ou de  
 castanha-de-caju 

 1 colher (sopa) de farinha  
 de trigo 

 2/3 de xícara (chá) de  
 açúcar de confeiteiro 

 2 colheres (sopa) de geleia  
 de laranja ou damasco 

 2 claras 
 4 colheres (sopa) de  

 Cacau em Pó Garoto1

1

2

2

3

3

Rende 120 biscoitos

Rende 
25 estrelinhas

Receitas  
para iniciantes

Em uma tigela grande, misture o açúcar, o óleo  
e a essência de baunilha. Junte aos poucos  
o chocolate e os ovos, um a um, mexendo  
bem após cada adição. Acrescente a farinha  
de trigo, o sal e o fermento e misture nova- 
mente até obter uma massa homogênea.  
Cubra com filme plástico e leve à geladeira  
por 6 horas.

Retire a massa da geladeira e modele  
pequenas porções com a ajuda  
de 2 colheres (chá), passando uma  
a uma no açúcar de confeiteiro.  
Coloque-as em uma assadeira retangular  
grande untada e enfarinhada, deixando  
espaços de aproximadamente 4 cm entre elas. 

Leve ao forno médio preaquecido por cerca  
de 10 minutos. Retire e deixe esfriar. Sirva em 
seguida ou guarde os biscoitos em um recipiente  
com tampa para mantê-los crocantes. 

Em uma tigela grande e funda, misture as farinhas 
e o açúcar. Acrescente a geleia e incorpore bem.  
Aos poucos, junte as claras e o cacau em pó e mis-
ture até obter uma massa homogênea. Coloque-a 
em um saco de confeitar com bico pitanga grande.

Modele os biscoitos sobre uma assadeira untada  
e forrada com papel-manteiga, deixando espaços 
entre eles. 

Leve ao forno médio (180 °C) preaquecido por  
cerca de 15 minutos ou até assarem completa- 
mente. Retire do forno e, quando as estrelinhas 
estiverem frias, armazene-as em um recipiente 
com tampa para que permaneçam crocantes.  
Consuma em até 5 dias.

Eles são tradição no Natal europeu porque podem ser  
preparados com antecedência e oferecem boa conservação.  
Embalados com capricho, são excelentes ideias para presentes!

Biscoitos de Natal
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Biscoito Bombom
Recheio

 2 latas de leite condensado  
 (790 g)

 2 colheres (sopa)  
 de manteiga

 200 g de Cobertura de  
 Chocolate Meio Amargo  
 Garoto picada

 ¼ de xícara (chá) de creme  
 de leite (50 ml)

 1 pacote de biscoitos picados  
 (200 g - maisena, maria, leite)  

Banho
 500 g de Cobertura de  

 Chocolate Meio Amargo  
 Garoto temperada

Decoração
 50 g de Cobertura de  

 Chocolate Branco Garoto  
 temperada

1

2

3
Rende 30 unidades

Receita para iniciantes

Recheio: misture o leite condensado, a  
manteiga, o chocolate e o creme de leite.  
Leve ao fogo médio por cerca de 20 minutos 
ou até desprender do fundo da panela.  
Depois de morno, misture os biscoitos.  
Despeje essa massa em uma assadeira  
retangular pequena (30 x 20 cm) untada 
com manteiga. Espalhe com uma espátula 
pequena ou com as costas de uma colher. 
Deixe esfriar. Utilize um cortador em formato 
de coração (4 cm) para cortar a massa.
Banho: mergulhe os corações no chocolate 
meio amargo temperado, um a um, e retire-os 
com um garfinho, dando leves batidas sobre o 
próprio chocolate para retirar o excesso. Passe 
para uma folha de papel-manteiga e leve à 
geladeira por 5 minutos para secar.
Decoração: coloque o chocolate branco em  
um cone de papel-manteiga e faça arabescos 
por cima dos biscoitos banhados. Leve à  
geladeira por mais 5 minutos até secarem.  
Acomode os biscoitos em caixinhas decoradas.

Variações
• Você pode usar a receita de Trufas de Natal (página 12). Abra a massa trufada  
   com um rolo, deixando-a com 10 mm de espessura, e corte com cortadores de  
 biscoito. Banhe e decore.

• Você pode também preparar e assar a massa de biscoito de sua preferência e recheá-los  
 com ganache de chocolate (100 g de Cobertura de Chocolate ao Leite Garoto derretida  
   em 20 g de creme de leite). Recheie os biscoitos passando 1 colher rasa (café) de ganache  
   em cada um. Junte-os e corrija o recheio nas laterais antes de banhar e decorar.

De coração a coração!
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Bolo de Reis
Massa

 2 xícaras (chá) de açúcar  
 mascavo

 3 xícaras (chá) de farinha  
 de trigo

 1 colher (chá) de  
 bicarbonato de sódio

 1 colher (chá) de fermento  
 em pó

 3 ovos
 1 xícara (chá) de leite  
 150 g de Cobertura  

 de Chocolate Branco  
 Garoto derretida

 1 xícara (chá) de  
 nozes picadas

 1 maçã média picada 
  sem casca

 1 xícara (chá) de uvas-  
 passas
Banho

 300 g de Cobertura de  
 Chocolate Blend Garoto   
 temperada
Decoração

 50 g de Cobertura de  
 Chocolate Branco Garoto  
 temperada

 frutas secas, castanhas  
 ou confeitos

1

2

3

4

5
Rende 25 bolinhos

Massa: em um recipiente, misture o açúcar  
mascavo, a farinha de trigo, o bicarbonato e  
o fermento em pó. Adicione os ovos, o leite  
e o chocolate derretido. Misture até obter uma 
massa homogênea. Passe as nozes, a maçã  
e as uvas-passas em um pouco de farinha de 
trigo para que não desçam na hora de assar  
o bolo. Adicione-as delicadamente à massa e 
despeje-a em forminhas de pudim (6 cm  
de diâmetro) untadas e enfarinhadas. 

Asse em forno médio preaquecido (180 ºC)  
por 15 minutos ou até que, ao espetar um  
palito no bolo, ele saia limpo e seco.  
Espere esfriar e desenforme.

Banho: mergulhe os bolinhos já frios no  
chocolate Blend, um a um, e retire-os com  
um garfinho, dando leves batidas sobre o  
próprio chocolate para retirar o excesso.  
Passe-os para uma placa coberta com papel-
manteiga e leve à geladeira por 5 minutos  
para secar. 

Decoração: coloque o chocolate branco  
dentro de um cone de papel-manteiga  
e decore os bolinhos. Finalize colocando  
frutas secas ou confeitos. 

Depois de secos, embrulhe-os em  
papel-celofane e amarre com uma  
fita ou coloque-os em caixinhas  
de acetato para presentear. Receita para iniciantes

Para a mesa da ceia de Natal

Variação  
Você também pode assar um bolo grande em uma forma redonda de 23 cm de 
diâmetro e decorá-lo com frutas e chocolate para enfeitar a mesa da ceia de Natal. 



aula 2 Para profissionais

O pão de mel é a estrela dessa aula cheia de inovações  
nas receitas e nas apresentações.  
A boa conservação permite que você prepare quase  
tudo com antecedência. Comece pelo Bolo do Advento,  
uma brincadeira que as crianças nunca  
mais esquecerão. 

Bolo do Advento
Massa

 1 ½ xícara (chá) de avelãs  
 torradas sem casca

 1 ½ xícara (chá) de amêndoas  
 torradas

 1 xícara (chá) de farinha de trigo
 3 colheres (sopa) de Cacau em  

 Pó Garoto
 2 ½ colheres (chá) de sementes  

 de erva-doce trituradas 
 1 colher (chá) de canela em pó 
 1 colher (café) de cravo em pó 
 1 ½ colher (café) de pimenta-  

 síria em pó 
 1 colher (café) de sementes  

 de coentro moídas 
 1 colher (café) de noz-moscada  

 ralada
 raspas da casca de uma laranja 
 12 figos secos cortados em fatias
 1 xícara (chá) de mel
 1 xícara (chá) de açúcar cristal

Decoração 
 500 g de Cobertura de  

 Chocolate Meio Amargo  
 Garoto  temperada

 50 g de Cobertura de  
 Chocolate Branco Garoto  
 temperada

1

2

3

4

5

6Rende 24 bolinhos

Massa: em uma tigela, junte todos os ingredientes 
secos da massa, menos o açúcar. Misture bem e 
reserve. Leve ao fogo baixo o mel e o açúcar até 
ferverem, desligue o fogo e despeje a mistura  
ainda quente sobre os ingredientes reservados. 
Misture rapidamente até formar uma massa. 
Despeje a mistura em uma forma retangular (30 x  
20 cm) untada e enfarinhada, alisando a superfície 
da massa para que fique uniforme. Asse em forno 
preaquecido (150 ºC) por cerca de 30 minutos ou 
até que borbulhe nas bordas e no centro. Retire do 
forno e deixe sobre uma grade até esfriar totalmente.
Desenforme e corte 23 quadradinhos de 3 x 3 cm, 
começando pelas laterais e reservando um retân-
gulo de 9 x 12 cm no centro. 
Decoração: banhe os pedaços no chocolate meio 
amargo, um a um, e retire-os com um garfinho, 
dando leves batidas sobre o próprio chocolate  
para retirar o excesso. Passe-os para uma placa  
coberta com papel-manteiga e leve à geladeira  
por 5 minutos para secarem. 
Escreva os dias do mês com chocolate branco,  
utilizando um cone de papel-manteiga, e decore  
o retângulo maior.
Montagem: acomode os pedaços em uma caixa 
de 26,6 x 19,5 cm, começando da esquerda para  
a direita e dando uma volta na caixa, como em 
caracol. Encaixe o retângulo maior no centro. Você 
pode colocar os pedaços em formas para docinhos.

Com essa receita, a chegada do Natal é celebrada a partir do primeiro  
dia de dezembro. Cada pedaço de bolo corresponde a um dia do mês.  
Ao entardecer, as crianças são reunidas para contar o dia vivido. A vela do  
dia é apagada e o bolo é compartilhado em pequenas porções, deixando mais 
perto a noite do dia 24, quando o último pedaço é dividido por todos.  
Dobre ou triplique a receita se a família for grande.

Preparando o Natal 
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Receita para profissionais
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Massa
 1 ½ xícara (chá) de açúcar  

 mascavo
 1 xícara (chá) de mel
 250 g de manteiga
 4 xícaras (chá) de farinha de trigo
 2 colheres (chá) de canela  

 em pó
 2 colheres (chá) de gengibre  

 em pó
 2 colheres (chá) de cravo em pó
 3 colheres (sopa) de  

 Chocolate em Pó Garoto 
 ½ colher (sopa) de fermento  

 em pó
 ¾ de xícara (chá) de leite 

Banho e decoracão
 500 g de Cobertura de  

 Chocolate Blend Garoto   
 temperada

1

2

3
Rende 24 pães de mel

Massa: esquente o açúcar mascavo, o mel e a 
manteiga em fogo baixo até levantarem fervura. 
Em outro recipiente, misture a farinha, a canela,  
o gengibre, o cravo e o chocolate em pó.   
Despeje a mistura de açúcar mascavo aquecida  
nos ingredientes secos. Por último, acrescente  
o fermento em pó e o leite e misture bem. 
Unte e enfarinhe forminhas redondas (5 cm  
de diâmetro) e despeje a massa, preenchendo  
¾ da sua capacidade. Asse em forno médio   
preaquecido (180 ºC) por cerca de 15 minutos,  
ou até que, ao espetar um palito na massa,  
ele saia limpo. Espere esfriar e desenforme. 
Banho: mergulhe os pães de mel, um a um, no 
chocolate Blend, e retire-os com um garfinho, 
dando leves batidas sobre o próprio chocolate  
para retirar o excesso. Coloque-os em uma  
placa coberta com papel-manteiga e leve  
à geladeira por 5 minutos para secar. 
Decoração: passe o restante do chocolate  
para um cone de papel-manteiga e faça riscos  
cruzados sobre a cobertura dos pães de mel.

Massa básica para pão de mel

Preparando o Natal

Receita para profissionais

Pão  
   de Mel

Variação  

Pão de Mel Recheado 
Depois de assados e frios, você pode cortar os pães de mel ao meio e recheá-los com doce 
de leite ou ganache antes de banhar. Para isso, asse a massa básica em forminhas maiores 
(7 cm) ou em forma retangular (23 x 30 cm), cortando depois em 12 pedaços.  
Veja abaixo duas sugestões de ganache para o recheio.

Ganache de Caramelo
Leve uma panela ao fogo médio e deixe esquentar. 
Despeje 1 ½ xícara (chá) de açúcar aos poucos e mexa 
até obter um caramelo. Acrescente vagarosamente  
1 ½ xícara (chá) de creme de leite fresco. Deixe ferver 
até que todo o caramelo esteja dissolvido. Retire do fogo 
e acrescente 300 g de Cobertura de Chocolate Meio 
Amargo Garoto picada, mexendo até derreter comple-
tamente. Adicione 2 colheres (sopa) de uísque e misture 
bem. Leve à geladeira por cerca de 30 minutos. Coloque 
em um saco de confeitar e recheie os pães de mel.

Ganache de Pistache
Aqueça 1 ½ xícara (chá) de creme de 
leite no micro-ondas por 2 minutos, 
na potência média. Acrescente 300 g 
de Cobertura de Chocolate Branco 
Garoto picada e misture bem até  
derreter completamente. Acrescente 
100 g de farinha de pistache e  
deixe a ganache em geladeira por  
30 minutos antes de rechear os  
pães de mel.
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Massa
 1 receita da massa básica  

 de pão de mel assada e  
 cortada em camadas

Calda
 1 colher (sopa) de açúcar
 1 colher (sopa) de conhaque

Ganache de frutas
 1 ½ xícara (chá) de frutas  

 cristalizadas (200 g)
 5 colheres (sopa) de licor  

 de laranja (75 ml)
 1 ¼  xícara (chá) de creme  

 de leite (250 ml)
 500 g de Cobertura de  

 Chocolate Branco Garoto picada

Cobertura
 300 g de Cobertura de Chocolate  

 Meio Amargo Garoto  picada
 1 xícara (chá) de creme de leite  

 (200 ml)

Decoração
 100 g de Cobertura de Chocolate  

 Branco Garoto derretida

1

2

3

4

5

6
Rende 14 porções

Massa: asse o pão de mel em uma assadeira  
retangular (20 x 30 cm). Deixe esfriar e corte  
a massa em 3 camadas. Reserve.
Calda: em uma panela, junte ¼ de  xícara (chá)  
de água com o açúcar e ferva até obter uma  
calda rala. Deixe esfriar e adicione o conhaque.
Ganache de frutas: deixe as frutas cristalizadas  
de molho no licor de laranja por 10 minutos. 
Aqueça o creme de leite no micro-ondas em 
potência média (50%) por 2 minutos, ou  
diretamente no fogo até abrir fervura.  
Acrescente o chocolate picado e mexa até  
derreter completamente. Se necessário, volte  
mais 30 segundos ao micro-ondas na potência 
média (50%). Leve à geladeira por cerca  
de 2 horas, ou até ficar consistente. Bata  
esse creme no liquidificador até adquirir uma  
coloração esbranquiçada. Acrescente as frutas 
cristalizadas e o licor.
Montagem: forre o fundo de uma travessa 
de 20 x 30 cm com uma camada de massa, 
umedeça com a calda e cubra com metade  
da ganache de frutas. Coloque outra camada  
de massa e repita o processo. Finalize com a 
terceira camada de pão de mel e umedeça-a 
com a calda.
Cobertura: derreta o chocolate meio amargo 
com o creme de leite em banho-maria ou  
no micro-ondas, em potência média, por cerca  
de 2 minutos, ou até obter um creme liso. 
Cubra toda a massa com esse creme.
Decoração: coloque o chocolate branco em um 
cone de papel-manteiga e faça linhas paralelas 
sobre a ganache. Passe um palito de dente  
sobre a cobertura em sentido perpendicular  
às linhas de chocolate branco. Deixe em  
geladeira até o momento de servir.

Preparando o Natal

Receita para profissionais

A massa de pão de mel é a base dessa sobremesa.Pavê de Pão de Mel
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Massa
 4 colheres (sopa) de manteiga 
 5 colheres (sopa) de açúcar 
 1 ovo 
 3 colheres (sopa) de  

 Chocolate em Pó Garoto 
 ½ xícara (chá) de farinha  

 de trigo 
 1 colher (chá) de fermento 

 em pó
 ¼ de xícara (chá) de leite 

Calda
 2 colheres (chá) de açúcar 
 2 colheres (sopa) de suco  

 de laranja 

Creme 
 1 kg de Cobertura de  

 Chocolate Meio Amargo  
 Garoto picada

 1 ¼ xícara (chá) de creme  
 de leite (250 ml)

 1 xícara (chá) de água de  
 flor de laranjeira

Montagem
 40 unidades de biscoito  

 tipo champanhe 
 150 g de Cobertura de  

 Chocolate ao Leite Garoto  
 temperada  

 Frutas frescas: figos, cerejas,  
 morangos e kiwis

1

2

3

4

Rende 20 porções

Massa: bata na batedeira a manteiga, o açúcar  
e o ovo até obter um creme claro e aerado.  
Peneire o chocolate em pó com a farinha de trigo  
e o fermento e acrescente à massa, alternando 
com o leite. Despeje essa massa em uma forma  
de aro removível (22 cm de diâmetro) untada  
e forrada com papel-manteiga, formando um  
disco com cerca de 1 cm de altura. Nivele a 
massa com uma espátula ou com as costas de 
uma colher para que cresça por igual. Asse em 
forno médio (180 °C) prequecido por cerca de 
15 minutos ou até que, ao espetar um palito no 
centro do bolo, ele saia limpo. Deixe esfriar.  
Solte o fundo removível da forma e retire a  
folha de papel-manteiga. Passe o bolo para  
o prato em que for servir a charlotte.
Calda: ferva o açúcar com o suco até obter  
uma calda rala. Pincele essa calda por toda  
a superfície do bolo. 
Creme: aqueça o creme de leite no micro-ondas 
em potência média (50%) por 2 minutos, ou 
diretamente no fogo até abrir fervura. Acrescente 
o chocolate picado e mexa até derreter comple- 
tamente. Se necessário, volte mais 30 segundos 
ao micro-ondas em potência média (50%).  
Quando o chocolate estiver completamente  
derretido, acrescente a água de flor de laranjeira  
e misture bem. Bata esta mistura na batedeira 
por 5 minutos e leve à geladeira por 1 hora.  
Tire da geladeira e bata por mais 10 minutos,  
até obter uma massa leve. O creme deve  
triplicar de volume, como se fosse um chantilly 
leve e firme, mas muito delicado.
Montagem: corte as pontas dos biscoitos,  
deixando todos com tamanho igual ao da  
altura da forma. Banhe-os pela metade  
no sentido do comprimento, e então, usando  
o aro da forma como apoio, encaixe os  
biscoitos na parte interna do aro e por toda  
a volta do bolo. Despeje o creme sobre o bolo e 
leve à geladeira para firmar. Decore com as  
frutas frescas e sirva em seguida. 

Preparando o Natal

Receita  
para profissionais

Charlotte de Natal

Dica 
Monte esta  
sobremesa em  
taças individuais.
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As receitas dessa aula são especiais para decorar,  
como a Guirlanda de Natal, biscoito e enfeite ao mesmo tempo,  
ou a Casinha de Pão de Mel, que faz o encanto da mesa.  
Ao final da festa, as Trufas e os Muffins com Renda, são presentes 
para levar para casa. Um Natal para não esquecer! Guirlanda  

    de Gianduia
Massa

 1 xícara (chá) de avelãs cruas
 1 colher (sopa) de açúcar  

 de confeiteiro
 500 g de Cobertura de  

 Chocolate ao Leite Garoto  
 derretida

Banho e decoração
 500 g de Cobertura de  

 Chocolate Meio Amargo  
 Garoto temperada

 Frutas secas  
 50 g de Cobertura de  

 Chocolate Branco Garoto  
 temperada

1

2

Rende 15 unidades

Massa: toste as avelãs no forno até  
ficarem levemente douradas. Em seguida 
processe-as, ainda quentes, junto com o açúcar,  
até liberarem seu óleo e formarem uma pasta.  
Adicione essa pasta ao chocolate ao leite e misture até homogeneizar.  
Faça a têmpera dessa mistura no mármore até atingir a temperatura  
de 27 ºC. Despeje-a em uma forma retangular 35 x 25 cm forrada  
com papel-manteiga. Leve à geladeira por 20 minutos para cristalizar.  
Retire da geladeira e corte várias guirlandas da placa com a ajuda de  
cortadores de 6,5 e de 3 cm de diâmetro. 

Banho: mergulhe as guirlandas no chocolate meio amargo uma a uma,  
e retire com a ajuda de um garfinho, dando leves batidas sobre o próprio 
chocolate para eliminar o excesso. Passe para uma placa forrada com  
papel-manteiga e decore com as frutas secas. Faça riscos sobre as guirlandas 
com o chocolate branco colocado em um cone de papel-manteiga.  
Leve à geladeira por 5 minutos para secar. Use as guirlandas para decorar  
a árvore de Natal ou enfeitar a mesa da ceia. Receita para profissionais
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Árvore de Natal
Biscoito

 ¾ de xícara (chá) de manteiga  
 amolecida (150 g)

 2 xícaras (chá) de açúcar  
 1 ovo
 1 gema
 raspas da casca de um limão
 3 xícaras (chá) de farinha  

 de trigo
 1 pitada de sal 

Banho
 500 g de Cobertura de  

 Chocolate Meio Amargo  
 Garoto temperada

 300 g de Cobertura de  
 Chocolate Branco Garoto 
 temperada

Trufa de cereja
 2 colheres (sopa) de  

 creme de leite
 400 g de Cobertura de  

 Chocolate Blend Garoto  
 picada

 12 cerejas picadas
 1 ½ colher (sopa)  

 de licor de cereja

1

2

3

4

Rende 10 árvores

Biscoito: bata na batedeira a manteiga e o açúcar 
até a mistura ficar clara e fofa. Junte o ovo,  
a gema e as raspas da casca de limão. Peneire 
a farinha com o sal e adicione-os aos poucos ao 
creme. Misture com as mãos até a massa ficar lisa 
e homogênea. Leve à geladeira por 1 hora.  
Abra a massa com um rolo em uma espessura  
de 5 mm. Utilize cortadores de tamanhos  
diferentes, em formato de estrela, para cortar  
a massa. Asse em forno preaquecido (180 ºC)  
por 10 minutos. Retire do forno e deixe esfriar. 

Banho: mergulhe os biscoitos no chocolate meio 
amargo, um a um, e retire-os com um garfinho, 
dando leves batidas sobre o próprio chocolate  
para retirar o excesso. Passe para uma placa  
coberta com papel-manteiga. Leve à geladeira  
por 5 minutos para secar e reserve.

Trufa de cereja: aqueça o creme de leite no  
micro-ondas em potência média (50%) por 2 
minutos, ou diretamente no fogo até abrir fervura. 
Acrescente o chocolate picado e mexa até  
derreter completamente. Se necessário, volte  
mais 30 segundos ao micro-ondas em potência 
média (50%). Quando o chocolate estiver  
completamente derretido, acrescente as cerejas 
picadas e o licor. Leve à geladeira por cerca de  
2 horas ou até ficar firme. Retire a massa da  
geladeira e faça bolinhas de 2 cm. Coloque-as  
sobre uma superfície forrada com papel-manteiga 
e banhe-as no chocolate branco.

Montagem: coloque um pouco de chocolate  
em um cone de papel-manteiga e cole as  
trufas nos biscoitos, do maior para  
o menor, até formar a árvore. 

Receita para profissionais



32 33

Pão de mel 
 1 receita da massa básica  

 para pão de mel (pág. 22) 
 assada em forma quadrada

Cobertura e recheio 
Ganache de especiarias

 1 xícara (chá) de creme  
 de leite (300 ml)

 500 g de Cobertura de Chocolate  
 ao Leite Garoto picada

 especiarias:  
 • 1 colher (chá) de canela em pó  
 • ½ colher (chá) de cravo em pó  
 • 1 colher (chá) de gengibre em pó  

 1 colher (sopa) de conhaque

Decoração
 200 g de Cobertura de  

 Chocolate Meio Amargo  
 Garoto temperada

 50 g de Cobertura de  
 Chocolate Branco  
 Garoto temperada

 ½ xícara (chá) de açúcar  
 de confeiteiro para polvilhar

1

2

3

4

Rende 1 casinha

Pão de mel: asse a massa básica em assadeira 
quadrada (25 x 25 cm). Deixe esfriar e desenforme.

Ganache de especiarias: aqueça o creme de leite 
no micro-ondas por 2 minutos, em potência média 
(50%). Acrescente o chocolate picado e mexa até 
derreter completamente. Se necessário, volte mais  
30 segundos ao micro-ondas em potência média 
(50%). Quando o chocolate estiver completamente 
derretido, acrescente as especiarias e o conhaque, mis-
turando bem. Leve à geladeira por 1 hora, depois bata 
por cerca de 10 minutos até ficar mais clara e fofa.

Decoração: espalhe uma fina camada de chocolate 
meio amargo sobre uma placa de acrílico e leve  
à geladeira por alguns segundos, somente para secar  
a superfície do chocolate. Retire da geladeira e corte  
um retângulo para a porta, 3 quadrados para as janelas  
e quadrados menores para  montar o telhado.  
Volte à geladeira por mais 15 minutos ou até a placa 
ficar opaca. Destaque as plaquinhas e, com o chocolate 
branco em um cone de papel-manteiga, desenhe  
os detalhes na porta e nas janelas. Leve à geladeira  
por cerca de 5 minutos para secar.

Montagem: corte o bolo conforme  
o desenho: os cantos da forma serão  
o telhado da casinha e o quadrado  
do centro é dividido em dois para 
formar a base. 
Monte seguindo os passos ao  lado. 
Comece pela base, usando a ganache 
para unir os pedaços. Depois de montar 
o telhado, cubra toda a casinha com a ganache  
e passe um pente de confeitar na frente, nas laterais  
e no fundo, dando textura às paredes.
Cole sobre a ganache a porta e as janelas. Arrume as  
plaquinhas restantes, colando-as como escamas 
para formar as telhas da casinha. Coloque um pouco  
de ganache em um saco de confeitar com bico pitanga  
e decore toda a volta e o telhado. Leve à geladeira por  
1 hora para ficar firme e finalize polvilhando o telhado 
com o açúcar de confeiteiro. Receita para profissionais
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Casinha Pão de Mel

Corte da massa
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Renda de Chocolate
Massa 

 2 colheres (sopa) de  
 glucose de milho  

 2 claras
 2 colheres (sopa)  

 de conhaque
 400 g de Cobertura  

 de Chocolate Branco  
 Garoto derretida

 6 xícaras (chá) de açúcar  
 impalpável peneirado

Moldagem
 Tapete de silicone decorado

1

2

Rende 60 toalinhas 
com 7 cm de diâmetro

Moldagem: coloque uma  
porção da massa entre duas 
folhas plásticas. Abra-a com  
um rolo até a espessura de  
5 mm. 

Tire uma das folhas plásticas  
e coloque a massa sobre o 
tapete decorado e polvilhado  
com açucar impalpável. 

Passe o rolo sobre a massa  
para que ela possa aderir aos 
desenhos do tapete. 

Vire o tapete para baixo e  
retire a massa delicadamente. 

Com uma faca pequena, retire 
as sobras. Utilize para decorar 
minibolos ou bombons.  

Massa: misture a glucose de 
milho com as claras e leve 
ao banho-maria, cuidando 
para que a água toque 
apenas o fundo do refratário. 
Mexa por cerca de 5 minu-
tos para obter uma mistura 
homogênea, sem deixar que 
as claras cozinhem. Retire o 
refratário do banho-maria 
e acrescente o conhaque, o 
chocolate derretido e 1 xícara 
(chá) do açúcar. Misture bem 
e transfira a massa para uma 
superfície limpa e seca. Aos 
poucos, junte o restante do 
açúcar. Trabalhe a massa 
até ficar homogênea, macia 
e lisa. Embrulhe em filme 
plástico e leve à geladeira 
por pelo menos 30 minutos. 
Antes de utilizar, retire da 
geladeira e sove a massa, 
deixando-a bem maleável.  

Receita para  
profissionais

Trufa de Cardamomo
Aqueça ¾ de xícara (chá) de creme de leite até 
abrir fervura. Acrescente 500 g de Cobertura de 
Chocolate ao Leite Garoto picada e mexa até 
derreter completamente. Junte 2 colheres (sopa) 
de conhaque e 1 colher (chá) de cardamomo 
em pó. Misture novamente até obter uma mas-
sa homogênea. Cubra com filme plástico e leve à 
geladeira por cerca de 3 horas ou até ficar firme.

Modele as trufas e banhe-as em 800 g de  
Cobertura de Chocolate Meio Amargo  
Garoto temperada. Leve à geladeira para 
secar. Depois de secas, acomode-as dentro  
de cestinhas de renda de chocolate.

Para fazer as cestinhas para doces, forre for-
minhas de empada de 4 cm de diâmetro 
com plástico, coloque a toalhinha de cho-
colate e afunde, moldando as cestinhas.

Use a renda de chocolate para decorar 
bombons, trufas e minibolos.


