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COMO FAZER COBERTURA DE BOLO DE BAUNILHA 

 
INGREDIENTES (COBERTURA) 

● 3 ovos 
● 4 colheres (sopa) de margarina/manteiga 
● 2 xícaras (cha) de açúcar 
● 3 xícaras (chá) de farinha de trigo 
● 1 xícara (chá) de leite 
● 1 colher (sopa) de fermento químico 
● 1 colher (sopa) rasa de baunilha 

 
INGREDIENTES (RECHEIO) 

1. 1 leite condensado 
2. 3 colheres de sopa de nescau em pó 
3. 1 lata de creme de leite 
4. 1 colher de sopa de manteiga 

 
INGREDIENTES (COBERTURA) 

1. 1 leite condensado 
2. 3 colheres de sopa de nescau em pó 
3. 1 xícara de leite integral líquido 
4. 1 colher de sopa de manteiga 

 
MODO DE PREPARO (MASSA) 

1. Numa vasilha adicione os ovos, a margarina, manteiga e o 
açúcar e bata bem, até ficar um creme homogêneo 

2. Acrescente a farinha de trigo aos poucos, batendo bem, 
intercalando com o leite 

3. Acrescente a baunilha e mexa bem 
4. Por último, acrescente o fermento e mexa suavemente 
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5. Leve ao forno pré-aquecido, numa fôrma de buraco no meio, 
de 26 cm, por 40 minutos a 180/200ºC 

 
MODO DE PREPARO (RECHEIO) 

1. Em uma panela ponha a manteiga , e espere derreter , logo 
depois adicione o leite condensado. 

2. espere ficar bem quente e jogue o nescau em pó . 
3. logo após jogue o creme de de leite , misture e desligue o 

fogo. 
 
MODO DE PREPARO (COBERTURA) 

1. Em uma panela ponha a manteiga , e espere derreter , logo 
depois adicione o leite condensado. 

2. espere ficar bem quente e jogue o nescau em pó . 
3. logo após jogue o leite integral líquido , e desligue o fogo. 

 
MODO DE PREPARO 

1. Corte o bolo ao meio , feito isso tire a parte de cima e coloque 
o recheio, ponha a parte de cima novamente e coloque a 
cobertura. 

2. Você também pode adicionar bombons ou raspas de 
chocolate. 

 
 
 
 

SE  VOCÊ  QUER APRENDER TUDO  SOBRE BOLOS,  DO  INÍCIO AO FIM, 

DO  BÁSICO  AO  AVANÇADO, COM  TÉCNICAS INÉDITAS E SENSACIONAIS E  SE 
TORNAR  UM  EXPERT  EM  BOLOS CLIQUE AQUI 
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