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Lucas Rosa
recheado de Ganache de Chocolate Branco 

caramelizado com crocantes de massa folhada.



GANACHE DE CHOCOLATE BRANCO CARAMELIZADO: 

250g de chocolate branco  

90g de creme de leite uht 

Pasta de baunilha a gosto 

MODO DE PREPARO: 

-Leve o chocolate ao forno pré aquecido 180ºC por 10 minutos 

-Logo em seguida em um recipiente junte todos os ingredientes com o auxílio de um fouet ou 
mixer 

- deixe descansar em temperatura ambiente e depois utilize 

OVO BOMBOM

www.contemonline.com

CROCANTE DE MASSA FOLHADA: 

150g de massa folhada triturada 

50g de chocolate branco  

MODO DE PREPARO: 

 
Misture os ingredientes, espalhe em um papel manteiga e deixe endurecer. 

Após, quebre a placa e utilize como preferir 



Lucas Rosa



Lucas Rosa, professor especializado em bolos decorados em cremes, já atua na área de  
confeitaria por quase 10 anos. 

Quando começou, assim como a maioria das confeiteiras, foi pela necessidade, e até 
hoje Lucas Rosa vive desse sonho! Começou produzindo e vendendo bolos, evoluiu 
para professor e hoje têm seu próprio ateliê onde produz bolos sob encomenda e 
também ensino seus alunos em aulas práticas. 

Sua paixão declarada são as coberturas cremosas como Buttercream, ganache e 
chantininho em que, ele garante, que através dessas coberturas é possível fazer 
qualquer tipo de bolo. 

Lucas Rosa ensina hoje seus alunos como fazer bolos estruturados, gostosos e lindos - 
perfeitos por dentro e por fora. O que antes parecia um sonho inalcançável, hoje é 
super possível e, Lucas Rosa acredita que se ele conseguiu avançar com técnicas tão 
especiais, pode ensinar qualquer confeiteira a chegar nesse nível também. 

Confeiteiro e Professor de mão cheia, Lucas Rosa não satisfeito com a marca que 
poderia deixar no mundo transformando a vida das confeiteiras foi também mostrar 
seu trabalho no programa Bake Off Brasil, chegando a final em 2022 e hoje, também 
atua como criador de conteúdo digital. 
 
 
  

@lucasbakeoff8 

CONHEÇA MAIS SOBRE NOSSO PROFESSOR
Perfil no Instagram —-> @lucasbakeoff8

https://www.instagram.com/lucasbakeoff8/
https://www.instagram.com/lucasbakeoff8/

