
Doces e Salgadas
você pode fazer...
você pode comer...
você pode vender...
mas certamente 

vai amar.
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Cheia de sabor, personalidade e história a 
esfirra vai muito além de um pãozinho 
achatado e coberto de carne moída. 

Sua origem, apesar de incerta, nos aponta 
primeiramente ao Iraque que inventou o 
formato de pão achatado e não muito 
distante dali, no Líbano, que se iniciou o 
hábito de cobrir a massa do pão com 
guisado de carne de cordeiro temperado 
com especiarias, hortelã e limão. 

Desde sua origem até e chegada no Brasil 
através da imigração sírio-libanesa, nada 

se alterou em seu formato que pode ser 
aberta ou fechada, já no recheio foram 
muitas versões que vão desde recheios 
salgados até os doces.

Embarcando neste trem que vem do 
Oriente, a Bom Princípio Alimentos, 
desenvolveu este receituário cheio de 
ideias fáceis e deliciosas pra tornar essa 
iguaria uma experiência cheia de emoção 
e novos sabores. 

Como já falamos anteriormente a base de qualquer esfirra é uma massinha de pão no 
formado achatado, para todas as receitas deste informativo iremos utilizar a mesma 
base de massa.



Ingredientes:
Farinha de trigo 500g;

Água 275g;

Azeite 20g

Sal 10g;

Açúcar 15g;

Fermento biológico 5g;

(para massa de chocolate acrescente cacau em 
pó, 30g, e ajuste a água no final)

Modo de preparo
Misture bem todos os ingredientes secos 
(farinha, açúcar, sal e fermento). Entre com a 
água e sove até ficar homogêneo, você pode 
efetuar o processo de sova manualmente ou 
com o auxílio de uma batedeira ou masseira. 
Adicione o azeite e continue sovando 
suavemente. Após o azeite desaparecer inicie a 
sovar com mais vigor ou aumente para a 
velocidade 2, neste ponto a aparência da 
massa é “grudenta”. Sove por 
aproximadamente 10 min e confira o ponto da 
massa ele deve ter atingido o ponto-de-véu, 
caso ainda não esteja continue sovando e 
conferindo o ponto da massa. Bater a massa 
menos que o necessário pode dar uma massa 
pesada e densa, já se for demais o glúten se 
quebra a massa fica extremamente dura e 
difícil de comer. 

Para testar o ponto da massa faça uma 
pequena bolinha com a palma das mãos e com 
as pontas dos dedos vá esticando massa até 

que ela fique transparente, se ela se romper 
com facilidade é porque o ponto ainda até 
fraco, continue sovando. Caso ela se esfarele 
em sua mão o glúten queimou e você precisa 
voltar ao início e recomeçar todo o processo 
novamente.  

Faça pequenas bolinhas de cerca de 50g, cubra 
com um plástico e deixe dobrar de tamanho. 
Em seguida, polvilhe uma superfície com 
farinha de trigo e com a ponta dos dedos vá 
abrindo com cuidado a massa para que fique 
parecida com uma “mini pizza”.

Para as esfirras doces, espalhe um pouco de 
queijo muçarela no centro da massa e pré-asse 
em forno já aquecido a cerca de 180°C.O 
queijo vai ajudar para que o centro desta 
massa não suba igual a um pão e mantenha o 
formato achatado. Asse por cerca de 5 min ou 
até que as bordinhas estejam douradas. Agora 
se a massinha está assada é hora de colocar os 
receios e se deliciar.

Massa das esfirras
(rendimento em torno de 16 unidades)



DOCES
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Modo de preparo
Espalhe uma pequena porção do recheio na base da esfirra, salpique o biscoito de 
chocolate e decore com uma pouco mais de recheio de chocolate branco.

COOKIES AND CREAM:

Biscoito de 
chocolate 
com baunilha 
triturado.

Recheio de 
chocolate 
branco 
Bom Princípio
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Modo de preparo
Com a massa da esfirra ainda quentinha, espalhe o creme de avelã e salpique as 
avelãs tostadas por cima. Outra opção é substituir as avelãs por castanha de caju ou 
amendoim.

PURO AVELÃ

Avelã 
tostada 
e picada. 

Creme de avelã 
com pedaços 
de castanhas.
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Modo de preparo
Com a pontinha da manga faça movimentos de vai e vem aplicando o recheio de 
chocolate. Em seguida coloque os confeitos de chocolate coloridos na quantia que 
mais lhe agrada. 

CHOCOLATE COM CONFEITOS COLORIDOS

Confeitos 
de chocolate 
coloridos

Recheio 
de chocolate 
ao leite 
Bom Princípio
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Modo de preparo
Faça círculos intercalando o recheio de avelã branco com o recheio de avelã com 
cacau da Bom Princípio Alimentos até completar todo o centro da esfirra. Com a 
ponta de uma faca ou um palito faça riscos que vão do centro para as bordas e em 
seguida das bordas para o centro, assim você terá o efeito “teia de aranha” como o da 
imagem acima. Finalize com as barrinhas de chocolate ou raspinhas de chocolates. 

AVELÃ BLACK AND WHITE

Barrinhas de 
chocolate ao 
leite recheadas 
com chocolate 
branco.

Recheio de 
avelã branco 
e avelã com 
cacau 
Bom Princípio.
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Modo de preparo
Espalhe o recheio de chocolate ao leite da Bom Princípio Alimentos sobre a massa da 
esfirra com movimentos de vai e vem. E, seguida coloque aleatoriamente os 
pedacinhos do wafle para decorar.

CHOCOWAFLE

Wafle 
crocante 
coberto com 
chocolate 
ao leite.

Recheio de 
chocolate 
ao leite 
Bom Princípio.
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Modo de preparo
Coloque uma pequena porção de pasta de abacaxi no centro da esfirra e nas laterais 
preencha com o recheio de chocolate branco Bom Princípio. Finalize salpicando a 
canela em pó. 

CHOCO BRANCO E ABACAXI COM CANELA

Pasta de fruta 
de abacaxi 

Bom Princípio Canela 
em pó

Recheio de 
chocolate 
branco 
Bom Princípio.
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Para as esfirras salgadas abra a massa pressionando o recheio 
no centro da massa empurrando levemente para as laterais. Esse 
processo ajuda a modelar a esfirra bem como auxilia o recheio 
e se aderir à massa. 

SALGADAS
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Modo de preparo
Inicie com a massa da esfirra ainda crua com o queijo, em seguida a geleia gourmet 
de pimenta vermelha da Bom Princípio alimentos. Leve ao forno aquecido a 180°C 
até dourar as bordas.

GORGONZOLA E GELEIA DE

PIMENTA VERMELHA

Queijo 
gorgonzola.

Geleia de pimenta 
vermelha 

Bom Princípio. 
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Modo de preparo
Inicie a esfirra com o queijo muçarela, em seguida os cubos de bacon já fritos e 
crocantes e por fim a geleia de abacaxi com pimenta da Bom Princípio Alimentos. 

BACON E GELEIA DE ABACAXI COM PIMENTA

Queijo 
muçarela.

Bacon 
em cubos.

Geleia de abacaxi 
com pimenta 

Bom Princípio. 
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Modo de preparo
A tradicional esfirra de carne é uma derivação das primeiras esfirras surgidas no 
Oriente, originalmente eram recheadas com guisado de cordeiro, mas hoje são de 
carne bovina e ganharam o limão como acompanhante. Nossa sugestão é utilizar 
cerca de 250g de geleia de cebola caramelizada da Bom Principio Alimentos para 
cada 1kg de carne moída bovina. A geleia por ser agridoce irá harmonizar 
perfeitamente com o toque do limão. 

Recheio de carne moída 
temperada com 

cebola caramelizada 
Bom Princípio.

CARNE TEMPERADA COM

CEBOLA CARAMELIZADA 
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www.bomprincípioalimentos.com.br


