
uma 
excelente 
forma de 
obter uma 
renda extra!
Ou 
simplesmente 
comer de 
forma divertida.



M
ousse

 de Chocolate Branco
com morango

150g chantilly
500g Recheio de Chocolate 
Branco Bom Princípio
600g Pasta de Fruta de Morango 
Bom Princípio
60g raspas de chocolate branco

Ingredientes:

Receita
Bater o chantilly até subir, acrescentar o chocolate e bater até 
misturar. Opcional: levar para a geladeira por 30min e bater 
novamente para aerar mais. Intercalar 2 camadas de mousse 
com 2 de Pasta de Morango. Finalizar com raspas de chocolate 
branco.
Rendimento: 10 unid. 

Preparo:



M
ousse

 de Chocolate ao Leite
com morango

150g chantilly
500g Recheio de Chocolate Ao 
Leite Bom Princípio
600g Pasta de Fruta de Morango 
Bom Princípio
60g raspas de chocolate branco

Ingredientes:

Receita
Bater o chantilly até subir, acrescentar o chocolate e bater até 
misturar. Opcional: levar para a geladeira por 30min e bater 
novamente para aerar mais. Intercalar 2 camadas de mousse 
com 2 de Pasta de Morango. Finalizar com raspas de chocolate 
preto.
Rendimento: 10 unid. 

Preparo:



Bolo Paçoquinha

100g de aparas de bolo neutro
150g chantilly
500g Doce de Leite Bom Princípio
10 unidades de paçoquinha de 
rolha

Ingredientes:

Receita
Bater o chantilly até subir. Acrescentar o doce de leite e bater 
até misturar. Esfarelar o bolo. Colocar uma camada de bolo na 
base do pote, uma camada de mousse, outra camada de bolo e 
finalize com uma de mousse. Para decorar, esfarele meia 
paçoquinha rolha e posicione a outra metade no centro.
Rendimento: 10 unid. 

Preparo:



100g aparas de bolo de chocolate
150g chantilly
500g Recheio Chocolate Ao Leite 
Bom Princípio
400g Pasta de Fruta Coco Bom 
Princípio
25g coco seco fino ou em flocos

Ingredientes:

Receita
Esfarelar o bolo. Bater o chantilly até subir, acrescentar o 
chocolate e bater para misturar. Opcional: levar para a 
geladeira por 30min e bater novamente para aerar mais. 
Intercalar camadas: bolo na base, uma camada de mousse, uma 
camada única de Pasta de Frutas de Coco ao centro, outra 
camada de bolo e mousse. Finalizar com coco seco.
Rendimento: 10 unid. 

Preparo:

Bolo P restígio



Panna Cotta
com Pasta de Morango

400g creme de leite
75ml leite
3 folhas de gelatina 
100g açúcar refinado
1 pitada essência de baunilha
150g Pasta de Fruta Morango 
Bom Princípio

Ingredientes:

Receita
Hidratar a gelatina com um pouco de água fria. Deixar 
descansar por 15 minutos. Em uma panela, colocar o creme de 
leite, leite, açúcar e essência de baunilha levando ao fogo até 
ferver, mexendo sempre. Ao levantar fervura, leve a gelatina ao 
micro-ondas por 15seg. para derreter e derrame na panela. 
Desligue o fogo, mexa e deixe esfriar um pouco antes de 
colocar nos potinhos. Leve à geladeira dentro dos potes até 
firmar. Cobrir com Pasta de Fruta Morango.
Rendimento: 5 unid. 

Preparo:



Panna Cotta
com Pasta de Abacaxi

400g creme de leite
75ml leite
3 folhas de gelatina 
100g açúcar refinado
1 pitada essência de baunilha
150g Pasta de Fruta Abacaxi Bom 
Princípio

Ingredientes:

Receita
Hidratar a gelatina com um pouco de água fria. Deixar 
descansar por 15 minutos. Em uma panela, colocar o creme de 
leite, leite, açúcar e essência de baunilha levando ao fogo até 
ferver, mexendo sempre. Ao levantar fervura, leve a gelatina ao 
micro-ondas por 15seg. para derreter e derrame na panela. 
Desligue o fogo, mexa e deixe esfriar um pouco antes de 
colocar nos potinhos. Leve à geladeira dentro dos potes até 
firmar. Cobrir com Pasta de Fruta Abacaxi.
Rendimento: 5 unid. 

Preparo:



100g aparas de bolo neutro
500g cream cheese
200g chantilly
400g Recheio de Goiaba Bom 
Princípio

Ingredientes:

Receita
Esfarelar o bolo. Bater o cream cheese com chantilly até formar 
um creme liso. Intercalar camadas de bolo na base, creme de 
cream cheese e goiaba, repetindo mais uma vez esta ordem. 
Rendimento: 10 unid. 

Preparo:

 
Bolo Romeu e Julieta



100g bolacha maria ou maisena
50g margarina
250g chantilly
200g Recheio de Chocolate Branco Bom Princípio
200g Recheio de Leite Condensado Bom Princípio
300g Ganache Ao Leite Bom Princípio
10 unidades de biscoito de leite Maltado para 
decoração

Ingredientes:

Receita
Triturar a bolacha e acrescentar a margarina 
derretida. Levar ao forno até dourar um pouco. 
Bater o chantilly até subir, acrescentar o Recheio 
Leite Condensado e Recheio Chocolate Branco, 
bater até misturar. Fazer uma base no pote de 
bolacha e margarina dourados, colocar o creme 
até próximo ao topo, fazer uma camada de 
ganache e finalizar com um biscoito.
Rendimento: 10 unid. 

Preparo:

Torta Holandesa



100g aparas de bolo neutro
150g chantilly
500g Recheio de Chocolate e 
Avelã Bom Princípio
10g leite em pó
1 bombom Kinder Bueno para 
decoração

Ingredientes:

Receita
Esfarelar o bolo. Bater o chantilly até subir. Acrescentar o 
chocolate com avelã, bater até misturar. Opcional: levar para a 
geladeira por 30 min e depois bater novamente para aerar 
mais. Intercalar camadas de bolo, mousse de avelã e leite em 
pó peneirado. Repetir esta ordem e decorar com um bombom 
Kinder Bueno.
Rendimento: 10 unid. 

Preparo:

Bolo N
inho e Avelã



100g farelos de biscoito 
Oreo/Negresco
150g chantilly
500g Recheio de Chocolate 
branco Bom Princípio
Biscoitos Oreo/Negresco para 
decoração

Ingredientes:

Receita
Bater o chantilly até subir. Acrescentar o chocolate branco e 
bater bem até misturar. Opcional: levar para geladeira por 30 
min e bater novamente para aerar mais. Intercalar 2 camadas 
de farelo de negresco com 2 camadas de mousse. Finalizar com 
alguns farelos de negresco e um meio biscoito. 
Rendimento: 8 unid. 

Preparo:

Oreo no pote
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