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Massa de Pão “Coringa 
Bisnaguinha, forma e recheados 

 
 

INGREDIENTES 
 
MASSA COZIDA 
50g leite 
50g água 
15g farinha de trigo 
 
MASSA 
300g farinha de trigo 
15g leite em pó 
50g açúcar 
4g sal 
3g fermento biológico (massa doce) 
90 - 110g leite 
1 ovo 
60g manteiga ambiente 
 
1 ovo para pincelar (peneirar, acrescentar 
1 colh sopa de água e 1 pitada de sal) 
 
PARA ROSCA DOCE 
RECHEIO 
150g creme de avelãs 
ou  
40g manteiga 
40g açúcar mascavo 
40g açúcar refinado 
canela em pó 
COBERTURA 
10g manteiga 
20g açúcar mascavo 
20g farinha de trigo 
 
ROSCA SALGADA 
40g manteiga 
100g queijo parmesão 
 
UTENSÍLIOS 
Panela/ espátula 
Batedeira com gancho 
Bacia 
rolo 
Pincel 
Peneira 
Formas e assadeiras 
 

MODO DE PREPARO 
 
1. Picar a manteiga e deixar em 

temperatura ambiente. 
2. Preparar a massa cozida: colocar 

ingredientes numa panela em fogo 
médio. Misturar vigorosamente até 
dissolver. Baixar o fogo e cozinhar 
por 3 a 5 minutos mexendo sempre 
até começar a borbulhar. Deixar 
esfriar. 

3. Misturar a massa cozida com o 
restante dos ingredientes da massa 
exceto a manteiga. Passar para a 
bancada e sovar até ter uma massa 
firme. 

4. Acrescentar a manteiga aos poucos 
sovando na mesa. 

5. Passar para a bacia e deixar 
descansar por 30 minutos em 
temperatura ambiente coberta. 

6. Retomar a massa e sovar para 
aumentar a extensibilidade. 

7. Formar uma bola e levar para a 
bacia coberta. 

8. Descansar por mais 60 minutos 
coberta (geladeira ou ambiente – 
depende da temperatura local e da 
massa). 

9. Porcionar a massa como desejado e 
pré-modelar em bolas.  

10. Preparar as formas e untar.  
11. Modelar e acomodar nas formas 

com a costura da massa para baixo. 
12. Fermentar em temperatura ambiente 

coberto. 
13. Pincelar com a mistura de ovo e 

assar em forno pré-aquecido a 
170/180ºC. 
 

 
 
 
 
 
 


