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Dizem que vicia, dizem que faz bem ao coração.  
A verdade é que este é o doce preferido de muitos

DE CHOCOLATE 
O AMOR É FEITO

BOLO DE TRÊS CHOCOLATES
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le é tema de músicas, de estudos científicos e, claro, também das aulas do Mesa Ao Vivo São Paulo. En-
contrar alguém que seja apaixonado por chocolate é moleza, na verdade, difícil mesmo é encontrar quem 
não ligue nem um tiquinho para nenhuma das receitas feitas com ele, sejam elas bolos, tortas ou o rei das 

festas, o brigadeiro. Abrindo a aula no espaço de Padaria e Confeitaria, Ju Ferraz, do canal do YouTube, TPM, Pra Que 
Te Quero? resolveu trazer a sobremesa que mais gosta de preparar: bolo de três brigadeiros. A confeiteira, que já 
tem 430.000 inscritos em seu canal, falou sobre a importância de fazer uma boa massa para que o bolo fique 
fofo e úmido. “Incorporar ar na massa é a maior dica para o pão de ló – o ideal é triplicar de tamanho”, disse. 
Para que ela fique bem estruturada, basta seguir o passo a passo tradicional, adicionando um ovo por vez. 
Uma técnica muito comum na hora de levar a mistura para o forno é bater a forma na mesa, mas Juliana 
aconselha girá-la delicadamente para que fique uma distribuição uniforme.

Para o recheio, a youtuber intercalou sabores com brigadeiro amargo, ao leite e branco. “Faça 
onde quiser, pode ser na panela ou no micro-ondas, o importante é ter um belo recheio.” Para a 
montagem do bolo, Juliana Ferraz recomenda colocar o brigadeiro no centro do pão de ló com um 
bico de confeiteiro e espalhá-lo com uma espátula. “Deixe um pouco na geladeira para firmar e ficar 
mais bonita a decoração”, afirmou. Em poucos minutos, os alunos provaram e garantiram que esse foi 
um dos melhores bolos que já comeram.

E

Saciando o olhar
“Apresentação é tudo, as pessoas sempre 
comem primeiro com os olhos”, disse o 
chef confeiteiro e embaixador da Calle-
baut, Arnor Porto. Com um extenso currí-
culo em grandes cozinhas de restaurantes 
e hotéis do país, como o Copacabana Pala-
ce e o Hotel Emiliano, e com receitas fáceis 
de fazer, Arnor ressalta que seu diferencial 
é um bom empratamento. “Tento sempre 
sair do comum, quero que as pessoas lem-
brem a sobremesa que comeram na noite 
anterior”, diz. No decorrer da aula sobre 
chocolate e suas texturas, o confeiteiro 
mostrou dicas valiosas para quem quer fa-
zer grandes pratos. “Use o chocolate cor-
reto, um produto de qualidade é garantia 
de uma receita fantástica.”

Improviso também é uma regra a 
ser seguida pelo chef confeiteiro, que 
fez a própria bailarina usando ventilador 
de geladeira e um suporte de alumínio. 
Com suas ferramentas, preparou uma so-
bremesa digna de comer com os olhos. 

“Nunca fiz aula ou faculdade de confei-
taria, comecei como faxineiro no Co-
pacabana, fui aprendendo aos poucos 
e comecei a me virar.” Fica nítido o 
amor e o cuidado em fazer uma boa 
sobremesa com um empratamento 

surpreendente.

CHOCOLATE E 
SUAS TEXTURAS
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Além do brigadeiro 
Ter um produto de qualidade é uma das maneiras de garantir uma boa sobremesa. Para 
mostrar a riqueza de sabor do chocolate, a chef confeiteira Tenille Avanci ensinou a preparar 
duas receitas de ganache. A primeira, mais clássica no mundo da confeitaria, vai creme de 
leite na preparação e é fácil de fazer, mas requer alguns cuidados para ficar perfeita. “Use 
um recipiente alto para ajudar a não formar bolhas de ar, isso pode dar alteração de sabor 
na receita”, afirma. A segunda é à base de água – ótima para quem é intolerante a lactose – e 
bastante aromatizada. A infusão leva cardamomo, hibisco e raspas de laranja. Para montar a 
ganache, é necessário usar o mixer para que todos os ingredientes incorporem facilmente. 
O ideal é que fique com textura de pomada. “No começo, parece que não vai dar certo, mas 
pode ter certeza de que ela vai firmar.” Acompanhada de brownie feito com licor e raspas de 
laranja, as duas ganaches trouxeram personalidade à sobremesa. 

MENDIANT GANACHE  
SÃO THOMÉ
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Para chocólatras  
Quanto mais chocolate, melhor. Esse foi o lema para fazer 
o bolo superchocolate de Carole Crema, que conquistou 
os alunos que estavam ansiosos pela aula da chef. “Para 
fazer qualquer bolo, você deve pensar qual é a finalidade, 
não somente no sabor.” É para um café da tarde? Uma fes-
ta? Para cada ocasião é indicada uma massa, amanteigada 
ou esponjosa. No caso do superchocolate, Carole escolheu 
uma à base de manteiga.  “Se talhar, não se assuste, pro-
vavelmente deve ser por causa da diferença de tempe-

ratura entre os ingredientes, é só colocar duas colheres 
de água quente”, disse, reforçando que todos estejam em 
temperatura ambiente. Outro pulo do gato para massas 
pesadas pode parecer estranha: colocar uma colherada de 
maionese. “A gordura ajuda a dar aquele brilho fantástico.” 

Para o recheio, um creme de gianduia. Para a cobertura, 
uma ganache bem concentrada. Carole revela que, para 
deixar o bolo glamoroso, coloca umas gotinhas de corante 
preto em gel. Pronto. É o bolo mais dark do Mesa Ao Vivo! 

 

BOLO 
SUPERCHOCOLATE
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Amada Bahia 
Maracujá-do-mato é a fruta de que Lisiane Arouca mais gosta. A baiana, do restaurante Origem, em Salva-
dor, quis representar sua terra e mostrar ingredientes que faz questão de colocar em suas receitas. Res-
ponsável pelas sobremesas do Origem, que muda diariamente seu menu degustação, Lisiane trouxe “um 
maracujá especial”, nome que deu para o prato que leva torta-búlgara, crumble de chocolate, tuile e mousse 
de maracujá-do-mato. Por fora, o fruto tem tamanho e cor de limão-taiti. Por dentro, tem aspecto de um 
maracujá com muitas sementes. “Gosto de aproveitar os ingredientes que existem em minha terra e usá-los 
de forma rústica.”

Lisiane Arouca faz questão de valorizar todos os produtos e os produtores com quem trabalha. A chef conta 
que em seu restaurante costuma ir até o salão e contar para os clientes de onde veio cada elemento do prato. 
Fica evidente que, para ela, o mais importante em sua cozinha é levar sua cultura para todos os lugares possíveis.  

UM MARACUJÁ 
ESPECIAL



UM MARACUJÁ ESPECIAL
8 PORÇÕES 

BOLO DE CHOCOLATE 
260 g de chocolate em pó

210 g de açúcar 

150 g de farinha de trigo com fermento 

150 g de manteiga 

240 ml de creme de leite morno; 3 ovos 

TUILE DE CHOCOLATE  
250 g de açúcar impalpável ou fondant

250 g de glucose; 225 g de chocolate picado 

BÚLGARA
600 g de manteiga; 600 g de açúcar 

300 g de chocolate em pó

9 ovos; 6 gemas 

GELÊ DE MEL DE CACAU
500 ml de mel de cacau

2 colheres (sopa) de ágar-ágar

1 colher (sopa) de açúcar

CRUMBLE DE CHOCOLATE
220 g de farinha de trigo sem fermento

200 g de chocolate meio amargo derretido e 

temperado; 130 g de manteiga

100 g de sucrilhos de chocolate

100 g de açúcar; 20 g de chocolate em pó

20 g de cacau em pó; 1 ovo

MOUSSE DE MARACUJÁ-DO-MATO
300 g de chocolate branco

100 ml de suco de maracujá-do-mato

100 ml de creme de leite fresco

BOLO DE CHOCOLATE 
1 Em uma batedeira, bata a manteiga com o 

açúcar até ficar esbranquiçada. 2 Acrescente 

os ovos inteiros e bata um pouco mais. 3 Fora 

da batedeira, acrescente a farinha, já com o 

fermento, o chocolate em pó e o creme de leite. 

Misture até ficar homogêneo e asse a 120 oC.

TUILE DE CHOCOLATE  
1 Cozinhe a glucose com o fondant até  chegar 

a 150 oC. Retire do fogo e deixe esfriar um 

pouco. 2 Misture com o chocolate e espa-

lhe em um tapete de silicone. Espere endu-

recer. 3 Bata o chocolate no liquidificador, 

até virar pó.   4 Salpique a mistura em uma 

esteira de silicone e coloque outra esteira por 

cima. Leve ao forno, a 150 oC, por 8 minutos.   
BÚLGARA
1 Derreta o chocolate com a manteiga. 2 Fora 

do fogo, misture o açúcar, os ovos e as gemas. 

3 Leve ao fogo novamente até ficar bem líquido. 

Não deixe ferver. 

GELÊ DE MEL DE CACAU
1 Misture todos os ingredientes em uma panela 

e leve ao fogo até levantar fervura. 2 Coloque 

a mistura em uma forma de bolo inglês e leve à 

geladeira até endurecer. Corte em cubos.

CRUMBLE DE CHOCOLATE
1 Misture com as mãos todos os ingredientes, 

exceto os sucrilhos e o chocolate meio amargo, 

até formar uma farofa. 2 Leve ao forno médio, 

por aproximadamente 25 minutos, ou até ficar 

crocante. 3 Misture os sucrilhos com o cho-

colate derretido e abra, bem fininho, entre dois 

tapetes de silicone. Espere endurecer e pulse, 

no liquidificador até virar uma farofa crocante. 

4 Depois do biscoito já frio, misture a farofa 

crocante.

MOUSSE DE MARACUJÁ-DO-MATO
1 Derreta o chocolate branco e bata em uma 

batedeira com o suco de maracujá. 2 Bata o 

creme de leite fresco em ponto de chantilly e 

misture, delicadamente, ao creme de maracujá.

MONTAGEM 
Use a criatividade para montar essa sobre-

mesa. 

Receita de Lisiane Arouca, do Restaurante 

Origem, Alameda das Algarobas, 74, 

Pituba, tel. (71) 99202-4587, Salvador, BA; 

restauranteorigem.com.br

CHOCOLATE E SUAS TEXTURAS
4 PORÇÕES

GANACHE
137 g de chocolate 54,5%

50 g de xarope

15 g de glucose; 80 ml de creme de leite 25%

15 ml de óleo de canola

XAROPE
25 g de açúcar; 20 ml de água 

GANACHE
1 Em uma panela, ferva o creme de leite, o 

xarope e a glucose. 2 Em um bowl, coloque o 

chocolate e adicione o creme de leite fervido, 

aos poucos. Com o auxílio de um mixer de mão, 

em velocidade mínima, acrescente o óleo, aos 

poucos, até obter uma ganache lisa e brilhante.

XAROPE
Ferva o açúcar com a água em fogo baixo.
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MOUSSE DE 
CHOCOLATE AO LEITE
4 PORÇÕES

70 g de chocolate ao leite 33%

15 g de açúcar refinado; 12 g de gema

2 g de gelatina em folha sem sabor

100 ml de creme de leite 35% de gordura

30 ml de leite integral

1 Em uma panela, ferva o leite. 2 Em um bowl, 

coloque as gemas e o açúcar. Mexa bem e 

acrescente o leite fervido. Leve de volta ao 

fogo, por 2 minutos, mexendo sempre. 3 Junte 

o chocolate e mexa bem até derreter por com-

pleto. 4 Deixe esfriar, acrescente a gelatina 

hidratada e derretida no micro-ondas, e o creme 

de leite, levemente batido. 5 Leve à geladeira 

até atingir a consistência de mousse. 

 

CREME DE CHOCOLATE 
ORIGEM BRASIL
4 PORÇÕES 

65 g de chocolate origem Brasil

50 g de manteiga sem sal; 50 g de gema de ovo

40 g de açúcar refinado; 13 g de amido de milho

175 ml de leite integral

1 folha de gelatina sem sabor; chocolate a gosto 

1 Em uma panela, ferva o leite. 2 Em um bowl, 

coloque as gemas, o açúcar e o amido de milho. 

Adicione o leite fervido e leve a mistura de volta 

ao fogo baixo, mexendo sempre até obter um 

creme homogêneo. 3 Retire do fogo, acrescen-

te o chocolate, mexa um pouco e leve a uma 

batedeira. 4 Acrescente a manteiga aos poucos 

e bata até esfriar a mistura. 5 Acrescente a 

gelatina hidratada. 6 Coloque a mistura em um 

saco de confeitar e leve à geladeira por 2 horas. 

7 Decore com chocolate.  

Receitas de Arnor Porto, chef consultor 

da Callebaut. 

BOLO SUPERCHOCOLATE
12 A 15 PORÇÕES 

MASSA
315 g de farinha de trigo; 300 g de açúcar refinado

260 g de açúcar mascavo

230 g de manteiga em temperatura ambiente

100 g de cacau em pó; 60 g de maionese

360 ml de leite integral; 120 ml de café espresso

1,5 colher (chá) de fermento em pó químico 

1,5 colher (chá) de bicarbonato

1 colher (chá) de vinagre de vinho branco

4 ovos; pitada de sal

GANACHE BRANCA 
200 g de chocolate gianduia

130 g de chocolate branco; 15 g de glucose 

100 ml de leite integral; 15 ml de rum branco 

GANACHE AO LEITE
200 g de chocolate gianduia 

150 g de chocolate ao leite; 15 g de glucose

50 ml de creme de leite fresco

50 ml de leite integral; 15 ml de rum branco 

GANACHE AMARGO
200 g de chocolate gianduia  

150 g de chocolate amargo 54,5% cacau 

15 g de glucose; 80 ml de creme de leite fresco

50 ml de leite; 15 ml de rum

COBERTURA
500 g de açúcar refinado

454 g de manteiga em temperatura ambiente

240 g de chocolate amargo 70% cacau

90 g de cacau em pó

120 ml de creme de leite fresco 

120 ml de água bem quente

1 colher (sopa) de pasta de baunilha

Suco de meio limão; corante preto em gel e 

sal a gosto 

MASSA
1 Na batedeira, com a raquete, coloque a man-

teiga em temperatura ambiente e os açúca-

res. Bata até obter um creme aerado e claro 

(método cremoso). 2 Adicione os ovos, um 

a um, e bata bem, nos intervalos. 3 Adicione, 

alternadamente, os secos peneirados, exceto 

o bicarbonato, e o restante dos líquidos, leite e 

café. Bata até obter um preparo homogêneo. 

4 Junte o bicarbonato ao vinagre e agregue 

imediatamente. 5 Fora da batedeira, com um 

fouet, junte a maionese. 6 Asse em forno prea-

quecido, a 170 oC, por cerca de 40 minutos, em 

4 formas de 15 cm de diâmetro, untadas e com 

papel-manteiga no fundo.

GANACHE BRANCA 
1 Derreta o chocolate branco com o chocolate 

gianduia e misture bem. 2 Adicione o leite e 

misture bem para homogeneizar. 3 Aqueça a 

glucose e adicione à ganache, com o rum bran-

co. 4 Reserve a ganache em saco de confeitar, 

sem bico, fora da geladeira.

GANACHE AO LEITE
1 Derreta o chocolate ao leite com o chocolate 

gianduia e misture bem. 2 Adicione o leite e o 

creme de leite. Misture bem para homogeneizar. 

3 Aqueça a glucose e adicione à ganache, com 

o rum branco. 4 Reserve a ganache em saco de 

confeitar, sem bico, fora da geladeira.

GANACHE AMARGO
1 Derreta o chocolate amargo com o chocolate 

gianduia e misture bem. 2 Adicione o leite e o 

creme de leite. Misture bem para homogeneizar. 

3 Aqueça a glucose e adicione à ganache, com 

rum branco. 4 Reserve a ganache em saco de 

confeitar, sem bico, fora da geladeira.

COBERTURA
1 Misture os ingredientes, exceto o chocolate 

amargo e o corante, e bata muito bem no 

processador. É importante que a água esteja 

bem quente ao ser agregada para que o açúcar 

derreta bem. 2 Quando estiver bem batido e 

homogêneo adicione o chocolate derretido, aos 

poucos, e o corante, aos poucos.

MONTAGEM
1 Intercale camadas de bolo com camadas de 

ganache dentro de um aro. 2 Depois de montado, 

deixe o bolo descansar por cerca de 6 horas. 3 

Finalize com a cobertura e decore como preferir. 

Receita de Carole Crema, da Carole Crema 

Doces, Rua da Consolação, 3161, Jardim 

Paulista, tel. (11) 3088-7172, São Paulo, SP; 

carolecrema.com.br

BOLO DE TRÊS CHOCOLATES
12 PORÇÕES 

MASSA
1 mistura para bolo pão de ló 

3/4 de xícara (chá) de leite

3 colheres (sopa) de margarina; 3 ovos

Manteiga e farinha para untar 

MOUSSE AO LEITE
200 ml de creme de leite fresco gelado

4 colheres (sopa) de chocolate em pó 32% 

1 pacote de gelatina sem sabor 

1 lata de leite condensado

1 lata de creme de leite

BRIGADEIRO MEIO AMARGO
4 colheres (sopa) de chocolate 50%

1,5 lata de leite condensado; 1 lata de creme de 

leite; Granulado amargo a gosto 



BRIGADEIRO BRANCO
1 colher (sopa) de manteiga sem sal

1,5 lata de leite condensado

1 lata de creme de leite

Granulado branco a gosto 

MONTAGEM 
Leite, granulado e essência de baunilha a gosto 

MASSA
1 Em uma batedeira, coloque todos os ingre-

dientes, em temperatura ambiente. Bata por 

5 minutos e transfira a massa para 2 formas 

iguais de 18 cm, untadas com manteiga e fari-

nha. 2 Leve ao forno preaquecido, a 180 oC, por 

30 minutos ou até o palito sair limpo. 

MOUSSE AO LEITE
1 Bata o creme de leite fresco na batedeira até 

o ponto de chantilly. Reserve. 2 No liquidificador, 

bata o leite condensado, o creme de leite e o 

chocolate em pó. 3 Transfira a mistura para 

um bowl grande e incorpore o chantilly, aos 

poucos, para deixar a mousse aerada e leve. 

4 Adicione a gelatina, já dissolvida em água e 

aquecida, pelo tempo indicado na embalagem. 

Se empelotar, leve tudo para o liquidificador e 

bata novamente. 

BRIGADEIRO MEIO AMARGO
1 Em uma panela, coloque o leite condensado, 

metade do creme de leite e o chocolate em pó 

50%. Mexa até o ponto de brigadeiro. 2 Reserve 

1/3 em um prato, com papel filme por cima, e 

leve à geladeira, por pelo menos 1h30, para dar o 

ponto de enrolar. 3 Adicione o restante do creme 

de leite no brigadeiro que ficou dentro da panela. 

Mexa bem e transfira para um bowl, com papel 

filme por cima. Reserve. 4 Enrole os brigadeiros 

e passe-os no granulado amargo. Reserve. 

BRIGADEIRO BRANCO
1 Em uma panela, coloque o leite condensado, 

metade do creme de leite e a manteiga. Mexa 

até o ponto de brigadeiro. 2 Reserve 1/3 em um 

prato, com papel filme por cima, e leve à gela-

deira, por pelo menos 1h30, para dar o ponto de 

enrolar. 3 Adicione o restante do creme de leite 

no brigadeiro que ficou dentro da panela. Mexa 

bem e transfira para um bowl, com papel filme por 

cima. Reserve. 4 Enrole os brigadeiros e passe-

-os no granulado branco. Reserve.  

MONTAGEM 
1 Espere esfriar as massas e corte-as ao meio. 

Monte na forma na qual elas foram assadas. 2 

Cubra a parte de dentro com um papel acetato 

do tamanho da forma e coloque um disco de pão 

de ló. 3 Molhe com um pouco de leite e essência 

de baunilha e coloque uma camada de brigadeiro 

meio amargo. 4 Coloque outro disco, molhe 

e coloque a mousse de chocolate ao leite. 5 

Coloque mais um disco de pão de ló, molhe, 

coloque o brigadeiro branco e finalize com o 

último disco de pão-de-ló. 6 Leve para o freezer 

para firmar, por pelo menos 1 hora. 7 Passe, 

delicadamente, uma camada de brigadeiro em 

volta. 8 Cubra o bolo com granulado e decore 

com os brigadeiros.  

Receita de Ju Ferraz, do canal do YouTube 

TPM, Pra Que Te Quero?

MENDIANT GANACHE 
SÃO THOMÉ (SEM LACTOSE)
6 PORÇÕES 

270 g de chocolate 70%

130 g de água

110 g de cranberry

100 g de açúcar cristal 

100 g de amêndoas; 100 g de damasco

100 g de pistache

80 g de glucose

50 g de óleo vegetal

45 g de sorbitol

20 g de hibisco

10 g de manteiga de cacau em pó; 1 g de sal

3 cardamomos; Raspas de laranja a gosto 

1 Aqueça a água e deixe em infusão, o hibisco, 

100 g de cranberry, o cardamomo e as raspas 

de laranja, por aproximadamente 30 minutos. 

2 Coe a infusão e corrija a quantidade de líqui-

do, caso necessário. 3 Aqueça um pouco de 

água, até 80 °C, com a glucose, o sorbitol e 

o sal. Verta esse líquido sobre o chocolate, a 

manteiga de cacau e o óleo vegetal. 4 Com 

o auxílio de um mixer, homogenize a mistura. 

Deixe a ganache adquirir consistência mais 

firme (textura de pomada). 5 Com o auxílio do 

bico de confeitar, faça rosetas e insira o res-

tante do cranberry, o pistache, o damasco e as 

amêndoas, na ganache, de forma harmônica. 6 

Polvilhe açúcar cristal. 

Receita de Tenille Avanci, chef consultora 

da Callebaut.




