
 

 

Colomba 
com MIX GRANDI OCCASIONI e DREIDOPPEL 

Primeira massa 

Farinha de trigo de força 1,200 kg 
MIX GRANDI OCCASIONI 13,200 kg 
Levedura 0,240 kg 
Água 6,000 kg 
Total 20,640 kg 
 
Segunda massa 

Primeira massa 20,640 kg 
Farinha de trigo de força 1,200 kg 
Açúcar 1,200 kg 
Mel 1,500 kg 
TRISAN 0,100 kg 
ORAPERL 0,120 kg 
Gema de ovo 2,000 kg 

Manteiga (mole) 4,200 kg 

ORANGEAT 6,000 kg 
Total 36,960 kg 
 
Cobertura de decoração 

Farinha de amêndoas 3,000 kg 
Açúcar 3,000 kg 
PASTA AMÊNDOA TORRADA 0,300 kg 
EISAN 0,200 kg 
Água (aprox.) 1,400 kg 
Total 7,900 kg 

• Misturar os ingredientes na batedeira com a raquete até conseguir uma textura 
semilíquida. 

 
Processo de elaboração 

Primeira massa 

• Amassar os ingredientes 3 minutos em velocidade lenta e 6 minutos em velocidade 
rápida até conseguir uma massa homogénea. 

• Temperatura da massa: 26 – 28 °C. 

• Repouso em bloco: 120 minutos a 32 °C e 75% H.R. (até dobrar o volume). 
  



 

 

Segunda massa 

• Amassar a primeira massa, a farinha, o açúcar, o mel, TRISAN e ORAPERL em 
velocidade lenta durante 12 minutos. Depois de 6 minutos, adicionar as gemas pouco a 
pouco até conseguir uma massa homogénea. 

• Amassar 8 minutos em velocidade rápida adicionando a manteiga em várias vezes até 
conseguir uma massa fina e elástica. 

• No final da amassadura, adicionar ORANGEAT e misturar completamente. 
É muito importante que a temperatura do recheio seja igual que à massa.  

• Temperatura da massa: 26 – 28 °C. 

• Repouso em bloco cerca de 90 minutos a 32 °C e 75% H.R. 
 
Processo final 

• Divisão, pesagem e forma para colombas de 0,500 kg: 
▪ Peças de 0,275 kg para o corpo  
▪ Peças de 0,185 kg para as asas 

• Alongar ligeiramente as duas massas, colocar a peça das asas no centro da forma e por 
cima, em forma de cruz, a peça do corpo. 

• Fermentar durante 120 – 150 minutos (até que chegue à margem da forma) em câmara 
de fermentação a 32 °C e 75% H.R.  

• Com um saco de pasteleiro com boquilha plana, cobrir com 0,090 kg – 0,100 kg de 
cobertura por peça. 

• Decorar com amêndoas cruas com pele e açúcar granulado e polvilhar com açúcar em 
pó. 

 
Cozedura 

• Cozer em forno de pisos a 180 °C ou em forno convetor a 170 °C durante  
30 – 35 minutos. Em ambos os casos, abrir o registo decorridos 20 minutos desde o 
início da cozedura. A colomba cozida deve ter uma temperatura interna de 94 – 96 °C.    

• Deixar arrefecer 8 horas e embalar. 
 
 
 

 


