RECEITUÁRIO

Massa de
Donuts Tradicional
INGREDIENTES
500g farinha de trigo;
250ml leite;
2 ovos;
100g manteiga;
60g açúcar refinado;
1 colher de chá de sal;
10g fermento biológico seco.
*Opcional: colocar 20g chocolate
em pó para massa escura.
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Sendo uma massa doce e frita, a origem
dos Donuts é uma mistura de várias
influências. Os primeiros registros são da
Holanda,onde eram feitos os “olykoeks” ou
“bolos de óleo”, que era um bolo frito em
gordura de porco até dourar, porém, como o
centro deste bolo não cozinhava igualmente
como nas laterais, os holandeses optaram por
recheá-lo com frutas ou nozes, recheios que
não precisassem ser cozidos.

Os donuts foram espalhados por todo o
país por conta de vários fatores, um deles,
pela Primeira e a Segunda Guerra Mundial, no
qual os soldados americanos recebiam donuts
como parte de sua alimentação e alguns
veteranos de guerra até abriram suas próprias
lojas de rosquinhas. Além disso, em

Quando se iniciou a imigração dos
holandeses para os Estados Unidos, eles
levaram consigo a tradição de fazer seus
“olykoeks” e foram a partir destes que os
americanos nacionalizaram este produto.

policiais frequentando estas lojas de
conveniência, pelo fato de estarem abertas
durante a madrugada e pela própria loja
incentivar este hábito garantindo uma maior
segurança.

Conta-se que além da solução de
colocar algum recheio no centro da massa
para facilitar a fritura, um capitão de navio
americano, Hansen Gregory, por volta do ano
de 1847, resolveu este problema fazendo um

Independentemente de onde tenha
surgido, e como tenha sido feito, os donuts
chegaram a um patamar de serem servidos
como café, lanche, sobremesa, durante a
madrugada, enfim, uma refeição sem hora
marcada, mas de presença garantida
principalmente para os americanos. Para os

buraco no centro da massa, fazendo
com que facilitasse a fritura e

melhorasse também a aparência.

Além do formato, o nome deste bolo
frito também é muito discutido, sendo usado
atualmente a palavra “Donut”, que

variou de “Doughnut”, em inglês,
significa rosca frita.

desenhos animados americanos
como Simpsons, os personagens
sempre aparecem devorando uma
rosquinha. Outra imagem comum são os

brasileiros, o consumo vem
crescendo, pois aqui temos um preparo

semelhante e frito que é o sonho, mas, este
terá um receituário só para ele, aguardem!
Vamos ao que interessa, separe seus
utensílios, ingredientes e esfregue suas mãos
que é hora de sovar a massa!

Desde lá, os Donuts que eram
recheados com nozes e enrolados no açucar,
passaram a ser fritos. Em seguida,
iniciaram-se os Donuts recheados com
chocolates, com coberturas coloridas, enfim,
até onde a criatividade for.
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Modo de Preparo:
1. Como fazer a massa:
Derreta a manteiga no micro-ondas ou
em banho-maria;
Em uma vasilha, misture todos os ingredientes e amasse com as mãos;
Quando a massa estiver uniforme, sove
por cerca de 5 minutos, como se fosse
uma massa de pão;
Após obter uma massa lisa, deixe descansar por 40 minutos;

2. Com a massa pronta:
Abra a massa com o rolo em uma superficie levemente enfarinhada, deixando a
massa com uma altura de cerca de 1 cm;
Corte em formato de circulo no tamanho
que você preferir; Não esqueça de fazer o
furinho menor do centro!
Deixe descansar por mais uns 5 minutos
e frite-os em óleo pré-aquecido em fogo
moderado. Cuidado para não os fritar
muito rápido e eles ficarem crus! Quando
estiverem dourados, podem ser retirados;

3. Chegou a hora
divertida: rechear!
Você pode utilizar duas técnicas:
1 - Cortar o donut horizontalmente, colocar o recheio e depois juntar as duas
partes... mas cuidado, essa técnica pode
dificultar na hora de banhar o topo com
um ganache ou glacê. Importante
também cuidar com a quantidade de
recheio, não se empolgue tanto!
2 - A segunda opção é colocar o recheio
em uma manga de confeitar, e utilizando
o bico reto (conhecido como bico liso ou
perle), ir fazendo furos na massa. Cuidado para não utilizar muito recheio e
rasgar as paredes finas do donut. Faça ao
menos cinco furos injetando recheio e,
ao final, decore por cima dos furos para
dar um acabamento impecável.

DICAS:
Caso prefira, você pode sovar a massa
em uma batedeira, com o batedor em
formato de gancho;
Para o furinho menor, você pode utilizar
a parte mais aberta de um bico de confeitar;
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Donuts
ChocoCookies

Donuts
Choco
Cookies

Recheio de Chocolate
Branco com Cookies
Bom Princípio Alimentos.
Cobertura Ganache de
Chocolate Branco Bom
Princípio Alimentos com
cookies triturados.

Donuts
Morango

Donuts
Morango
Recheado com Recheio
de Morango Bom
Princípio Alimentos.
Coberto com Ganache
de Chocolate Branco
Bom Princípio Alimentos,
misturado com uma
pitadinha de corante
para chocolate cor de
rosa e granulado de
chocolate.
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Donuts
Coco Brown

Donuts
Coco
Brown

Recheado com o Recheio
de Coco Queimado Bom
Princípio Alimentos,
coberto com Ganache de
Chocolate Branco, e
salpicado de coco seco
queimado e riscos de
Recheio de Chocolate
Branco Bom Princípio.

Donuts
Chocolate

Trufado

Chocolate Trufado
Recheado com Chocolate
Trufado e Coberto com
Ganache de Chocolate
Meio Amargo, ambos da
Bom Princípio Alimentos.
Salpicado com cacau em
pó e decorado com mini
trufas empoeiradas de
chocolate.

Donuts
~ Crock
Avela

Donuts
Avela~
Crock

Recheado com Creme de Avelã
com Pedaços da Bom Princípio
Alimentos e coberto com Ganache de Chocolate e Avelã Bom
Princípio
Alimentos, salpicado com avelãs
torradas e quebradas e aquele
bombom de Avelã delicioso.

Donuts
Leitinho
~
e Avela

~
Leitinho e Avela
Com recheio duplo de
Creme de Avelã com Cacau,
junto com o Recheio Sabor
Leitinho, ambos da Bom
Princípio Alimentos.
Na cobertura, o nosso Ganache de Chocolate Branco,
polvilhado de leite em pó e
com riscos de Creme de
Avelã com Cacau da Bom
Princípio Alimentos.

Bueno Donuts

Bueno
Donuts

Com Recheio Dose Dupla:
Chocolate Branco com
Avelã e Creme de Avelã
com Cacau, da Bom Princípio Alimentos, coberto
com Ganache Sabor Avelã
com Cacau e decorado
com riscos de avelã
branco e bombom do
mesmo sabor.

Donuts Choco
Branco com
Damasco
e Nozes

Choco Branco com
Damasco e Nozes
Recheado com Recheio
de Damasco e Chocolate
Branco Bom Princípio
Alimentos, coberto com
Ganache de Chocolate
Branco, nozes chilenas e
damasco secos, todos
produtos da Bom
Princípio Alimentos.

Pacoca

Donuts
Pacoca
ç

Recheado com Doce de Leite
Mais Consistente da Bom
Princípio Alimentos, misturado
com Paçoca Rolha triturada
(100g de doce de leite para
cada paçoca rolha).
Na cobertura utilizamos o
Ganache de Chocolate Branco
Bom Princípio Alimentos e
paçoca rolha esfarelada.

Donuts
Choco Leite
com
amendoim
salgado

Choco leite com
amendoim salgado
Recheado com Caramelo
Salgado (Doce de Leite 100g
+ Geleia de Brilho neutra 50g
+ sal 1g) e Recheio de Chocolate ao leite, ambos da Bom
Princípio Alimentos.
Na cobertura utilizamos os
mesmos ingredientes do
recheio, fazendo riscos e
salpicando com amendoim
salgado e triturado.
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Sweet

Bakery

Choco Dark
Com Recheio Sabor

Donnuts
Choco
Dark

Chocolate Meio Amargo

e Cobertura de Ganache
Meio Amargo, ambos da
Bom Princípio
Alimentos. Para finalizar,
raspas de chocolate
50% cacau.

Donuts
Festa
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Festa
Recheado com Brigadeiro e
Beijinho de Colher da Bom
Princípio Alimentos.
Na cobertura utilizamos os

MENÚ

Ganaches de Chocolate ao
Leite e Chocolate Branco,
Brigadeiro e Beijinho para
decorar, granulado de

chocolate e
000 123 456
coco seco queimado.
Street Address, nº20
www.companyname.com
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Donuts
Banoffe

Donuts
Banoffe
Com recheio de Creme Banoffe
da Bom Princípio Alimentos e
coberto por Ganache Sabor
Chocolate Branco, decorado
com banana passa e suspiros
quebrados.

Donuts Trufado e
Levemente Salgado

Donuts
Trufado
Levemente
Salgado

Com Recheio de Caramelo
Salgado (Doce de Leite 100g
+ Geleia de Brilho neutra 50g
+ sal 1g), Chocolate Trufado
Bom Princípio e coberto com
Chocolate Meio Amargo,
riscos de caramelo, pérolas
de açúcar e biscoitos de
água e sal.
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www.bomprincípioalimentos.com.br

