No Natal...
Dezembro está muito próximo. O Natal é uma época especial e, este ano, é marcado também por algo excepcional,
que nos obriga a reinventarmo-nos.

E como em cada ano os nossos clientes começam a pensar
em que produtos oferecer durante esta altura… preparamos
um catálogo diferente e especial.

Sdeli para um natal

No Natal...

verdadeiramente Singular!
No mesmo catálogo apresentamos diferentes receitas para
esta época que, este ano, será seguramente distinta. Desde
as mais tradicionais, como Bolo-rei e Panettone, até algo
mais innovador como xxxxxxxxxxxxx, elaborados com os
nossos produtos da gama Sdeli Singular.

Momentos únicos para partilhar

As nossas receitas

Estrela de torrão
INGREDIENTES

1. Estrela de Torrão

Royal Cake Espelta
Ovos
Óleo de girassol
Água
Torrão

1000 g
550 g
500 g
100 g
q.b.

2. Bolo de Natal com vinho doce e nozes
3. Cake de Chocolate natalício
4. Troncos de Natal
5. Cake natalício com fruta

1. Realizar o batido segundo a receita base de Royal Cake Espelta.
2. Encher as formas em forma de estrela, intercalando o torrão no
interior.
3. Cozer de acordo com o peso e tamanho.

6. Pinheiro de chocolate e pinhões
7. Panettone
8. Bolo-rei

4. Decorar em função do desejado.

Bolo de Natal com vinho doce e nozes
INGREDIENTES
Royal Cake Espelta
Ovos
Óleo de girassol
Vinho doce
Passas
Nozes

1000 g
550 g
500 g
100 g
q.b.
q.b.

1. Macerar em vinho doce a quantidade de passas necessárias.
2. Realizar o batido segúndo a receita base de Royal Cake Espelta,

sustituindo a água pelo vinho doce (o mesmo que foi utilizado para
macerar).
3. Incorporar ao batido as passas e nozes desejadas.
4. Encher as formas.

5. Cozer segundo o peso e tamanho.

6. Glacear com chocolate preto e branco.
7. Decorar com motivos natalícios.

Cake de Chocolate natalício com
Ferrero Rocher
INGREDIENTES
SdeliCake Integral
Ovos
Óleo de girassol
Água
Ferrero Rocher

1000 g
350 g
350 g
175 g
q.b.

1. Realizar o batido segundo a receita base de SdeliCake Integral.
2. Encher as formas intercalando pasta Ferrero Rocher.
3. Cozer de acordo com o peso e tamanho.
4. Decorar com cobertura preta e branca e motivos natalícios.

Tronco de Natal
INGREDIENTES
SdeliBiscuit Integral
Ovos
Água
Recheio

1000 g
750 g
125 g
q.b.

1. Misturar todos os ingredientes até emulsionar (aprox. 10 min).
2. Realizar entremeios e cozer a temperatura alta durante pouco tempo.
3. Enrolar o entremeio com o recheio desejado.
4. Decorar a gosto.

Cake natalício com fruta
INGREDIENTES
SdeliCake Integral
Ovos
Óleo de girassol
Sumo de laranja
Fruta picada
Creme Pasteleiro

1000 g
350 g
350 g
175 g
q.b.
1400 g

1. Realizar o batido segundo receita base de SdeliCake Integral, substitu-

indo a água por sumo de laranja.
2. Acrescentar a fruta picada no batido e encher as formas.
3. Colocar tiras de creme sobre as formas cheias.
4. Cozer de acordo com peso e tamanho.

5. Colocar brilho.
6. Decorar com fruta.

Pinheiro de chocolate com pinhões
INGREDIENTES
SdeliCake Integral
1000 g
Ovos
350 g
Óleo de girassol
350 g
Água
175 g
Pepitas de chocolate para
decorar
q.b.
Pinhões
q.b.

1. Realizar batido segundo receita base de SdeliCake Integral.

2. Adicionar as pepitas de chocolate e pinhões torrados no batido.
3. Encher as formas e espalhar pinhões crus humedecidos previamente
em água.
4. Cozer segundo peso e tamanho.
5. Colocar brilho.
6. Decorar com motivos natalícios.

Panettone
INGREDIENTES—PREIMPASTO
Bimix Panettone
Água
Gema de Ovos
Manteiga
Açúcar
Levedura Mauri Gold

2400 g
840 g
320 g
400 g
120 g
100 g

Amassar o BIMIX PANETTONE com a água e levedura até
obter uma masa elástica,
suave e homogénea. Incorporar as gemas, o açúcar e por
último, a manteiga.

Temperatura da massa: 26-28ºC
Deixar fermentar em bloco na câmara a 27-30ºC com 70-80% de H.R.
durante duas horas ou até quadruplicar o volume inicial.
INGREDIENTES—IMPASTO
Preimpasto
Bimix Panettone
Água
Aroma
Gema de ovos
Açúcar
Manteiga
Fruta/Passas/Chocolate

4180 g
2000 g
600 g
20 g
320 g
680 g
400 g
1800 g

Amassar o preimpasto, o
BIMIX PANTTONE e a água
durante cerca 20 minutos. Incorporar individualmente o
açúcar, as gemas de ovo, a
manteiga e o aroma, até obter uma massa suave e
homogénea. Por último, adicionar a fruta e o chocolate.

Temperatura da massa: 26-28ºC.
Deixar repousar na câmara de fermentação a 27-30ºC durante cerca de
60-70 minutos.
Cortar e fazer peças do peso desejado.
Arrendondar e colocar nas formas.

Bolo-rei
INGREDIENTES

INGREDIENTES—FERMENTO
Farinha T.55
7.500 g
Levedura Mauri Gold
800 g
Água
2.000 g
Ovos (30u)
1.500 g

DeliBrioche 3
300 g
Farinha T.55
2.500 g
Margarina Massas ou Bolo-Rei
2.000 g
Açúcar
2.000 g
Água
2.000 g
Licores
300 g
Sal
150 g
Raspa de Laranha/Limão (opcional)
q.b.
Pinhão/Noz/Amêndoa/Avelão
2.000 g
Sultanas/Corintos/Figo Seco
2.000 g
Fruta escorrida picada
6.000 g
Frutas para decorar
q.b.

1. Amassar o fermento durante +/- 5 minutos.
2. Deixar levedar durante 2 horas.

3. Após o fermento levedar, adicionar gradualmente a margarina, o açúcar, os
licores e a raspa de laranja ou limão.
4. Juntar a farinha e os restantes ingredientes, amassar em 2ª velocidade cerca
de 20 minutos.
5. A 2 minutos do final da amassadura adiciona-se a fruta e dão-se mais algumas voltas
6. Sugestão: a fruta não deve ser adicionada fria.
7. Deixar a massa a levedar durante +/- 45 minutos.

8. Pesam-se unidades com o tamanho desejado, tende-se e pintam-se com ovo.
9. Enfeita-se o Bolo-rei com as frutas.
10. Por fim, deixa-se levedar novamente durante cerca de 30 minutos e coze-se.
11. Temperatura do forno:180 ºC.
12. Tempo de cozedura para unidades de 800g aproximadamente 45 minutos.
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