


Para fazer um bolo gostoso,  
você não precisa ficar horas  
na cozinha! Com apenas 2 ovos 
e 150 ml de leite, você tem 
variedade para todos os gostos 
e um preparo muito simples e 
rápido. Sobra tempo para criar 
coberturas e recheios incríveis!

2 ovos

150 ml de leite

De 3 a 4 minutos 
na batedeira em 
velocidade alta.

Sua receita 
fácil e rápida.



Abuse da criatividade usando nas 

receitas o seu toque todo especial. 

Aí vão algumas sugestões de 

coberturas para deixar seu bolo 

mais que gostoso!

O que já é bom 
pode ficar ainda 
mais gostoso.



Receita: 
Cobertura de Fondant
200 g de açúcar de confeiteiro

1 colher (chá) de manteiga sem sal

50 ml de leite

Coloque a manteiga e o leite em um refratário, leve ao banho-maria 

e vá mexendo até ficar homogêneo. Em seguida, adicione o açúcar 

de confeiteiro e continue a mexer. Deixe a mistura cozinhar por 

aproximadamente 10 minutos ou até que adquira uma consistência 

líquida. Depois disso, é só esperar amornar e aplicar sobre o bolo em 

temperatura ambiente. Decore a gosto.

Baunilha



Receita: 
Cobertura de Abacaxi
2 xícaras de açúcar
1 xícara (chá) de água
1 abacaxi cortado em rodelas 

Em uma panela, derreta o açúcar até virar um caramelo e depois 
adicione a água e deixe ferver. Espere esfriar a calda. Unte a 
forma de bolo com manteiga, adicione o abacaxi em rodelas e 
acrescente toda a massa. Coloque para assar no forno a 180°C 
por aproximadamente 40 minutos.

Abacaxi



Receita: 
Cobertura de Curau
200 g de Mistura para Curau de Milho
600 ml de leite
Canela em pó

Coloque o conteúdo da Mistura no leite frio, misture bem e leve 
ao fogo. Cozinhe em fogo brando até engrossar, mexendo sempre.
Aplique o curau imediatamente sobre o bolo. Salpique canela a gosto.

Milho



Receita: 
Cobertura de Goiabada Cremosa
250 g de goiaba vermelha bem madura em pedaços 
50 ml de água
1⁄2 xícara (chá) de açúcar
1 colher (sopa) de suco de limão  

Basta bater a goiaba com a água no liquidificador, passar pela 
peneira, descartar os caroços e misturar essa polpa com o açúcar 
e o suco de limão. Levar ao fogo baixo, mexendo sempre até 
engrossar, mais ou menos por 25 minutos. Cuidado, porque ele é 
um doce que espirra muito, então use panela grande e colher ou 
espátula de cabo longo para mexer.

Fubá



Receita: 
Cobertura de Chocolate 
1 ½ xícara de açúcar refinado 
1 xícara (chá) de chocolate em pó 
2 colheres de margarina 
1/4 de leite (50 ml) 

Misture todos os ingredientes em uma panela, leve ao fogo médio, 
mexendo sempre até levantar fervura. Deixe ferver por 2 minutos, 
desligue o fogo e deixe esfriar por 3 minutos. Em seguida, espalhe 
sobre o bolo e decore a gosto.

Chocolate



Receita: 
Cobertura de Limão
1 lata de leite condensado 
1 caixa de creme de leite 
Caldo de limão a gosto

Misture o leite condensado, o creme de leite e o suco de limão. 
Leve à geladeira até a calda ficar consistente e espalhe por cima 
do bolo frio. Se quiser, espalhe raspas de limão para decorar.

Festa



Receita: 
Cobertura de Laranja  
Suco de 2 laranjas
6 colheres (sopa) de açúcar

Coloque todos os ingredientes em uma panela até a calda 
engrossar. Cubra o bolo com a calda e espere esfriar para servir.

Laranja



Receita: 
Cobertura de Beijinho
1 ½ xícara (chá) de leite condensado 
1 colher (sopa) de manteiga 
200 g de coco ralado

Misture o leite condensado, a manteiga e o coco ralado. 
Leve ao fogo brando (160ºC), mexendo sem parar até começar a 
engrossar. Cubra o bolo ainda quente.

Coco 



Receita: 
Cobertura de Leite Condensado  
395 g de leite condensado 
50 g de leite em pó

Despeje o leite condensado sobre o bolo e, depois, polvilhe leite 
em pó a gosto ou decore com morangos. 

Leite Condensado





Receita:
Cobertura de Brigadeiro Branco
1 lata de leite condensado
1 colher (sopa) de manteiga
100 g de creme de leite

Na panela, coloque o leite condensado, a manteiga e o creme de leite 
em fogo médio e mexa até o ponto de brigadeiro, soltando do fundo 
da panela. Tire do fogo e deixe esfriar. Transfira para um saco de 
confeitar com um bico a sua escolha para a decoração. Depois de frio, 
corte o brownie em quadrados e faça as “pitangas” com o brigadeiro 
branco. Você também pode usar biscoitos para enfeitar!

Brownie



Receita: 
Cobertura de Chocolate
1 ½ xícara de açúcar refinado
1 xícara (chá) de chocolate em pó
2 colheres de margarina
1/4 de leite (50 ml)

Misture todos os ingredientes em uma panela, leve ao fogo 
médio, mexendo sempre até levantar fervura. Deixe ferver por 
2 minutos, desligue o fogo e deixe esfriar por 3 minutos. Em 
seguida, espalhe sobre o bolo e decore a gosto.

Cenoura



Receita: 
Recheio e Cobertura de Brigadeiro
2 latas de leite condensado
4 colheres (sopa) de margarina
6 colheres (sopa) de chocolate em pó 

Em uma panela, leve ao fogo médio o leite condensado, 
a margarina e o chocolate, mexendo até formar um brigadeiro 
mole. Divida em duas partes. Desenforme o bolo frio, corte ao 
meio e espalhe o recheio. Depois cubra o bolo com o restante 
do brigadeiro e decore como quiser.

Chocolate



Receita: 
Cobertura de Nozes
1 xícara de açúcar (200 g)
8 colheres (sopa) de leite
1 colher rasa (sopa) de margarina sem sal
100 g de nozes picadas

Coloque todos os ingredientes em uma panela, exceto as nozes, 
leve ao fogo e deixe ferver até que forme uma calda. Desligue 
o fogo e misture as nozes picadas. Em seguida, espalhe sobre o 
bolo, decorando a gosto.

Integral Banana e Mel
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