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CINNAMON ROLLS  
com massa laminada 

 

 
 

 
INGREDIENTES 
 
MASSA 
125g água fresca 
5g fermento biológico 
250g farinha de trigo 
20g açúcar 
5g sal 
20g manteiga 
 
100g manteiga para laminar 
1 ovo para pincelar (peneirar, acrescentar 
1 colh sopa de água e 1 pitada de sal) 
 
RECHEIO 
40g manteiga 
80g açúcar mascavo 
4g canela em pó 
 
UTENSÍLIOS 
Batedeira com gancho 
Bacia 
Rolo 
Pincel 
Assadeira 
Faca 
Peneira 
Saco plástico 
 
AGENDA 
18h massa  
8h incorporar manteiga 
9h – 11h dobras 
12h rechear e modelar 
14h assar 
 
 

 
 
 
 
 

MODO DE PREPARO 
 
1. Colocar água, fermento, farinha, sal 

e açúcar na batedeira com gancho e 
misturar até dar ponto de massa (5 
minutos). Colocar as 20g manteiga e 
bater até incorporar.  

2. Formar uma bola, cobrir e deixar 
fermentar em ambiente por 30 
minutos.  

3. Sovar levemente, formar um 
retângulo e colocar num saco 
plástico. Levar para a geladeira por 
pelo menos 12 horas. 

4. Picar os 100 g de manteiga e 
acomodar sobre um plástico. Cobrir 
com outro plástico e bater com o 
rolo. Abrir num quadrado de 20 x 
20cm. Levar para a geladeira por 30 
minutos.  

5. Retirar a massa e abrir com rolo 
aprox. 30x 20cm. Colocar a 
manteiga em 2/3 da massa. Fechar 
e laminar (conforme instrução da 
aula). Total de 3 dobras. 

6. Preparar o recheio misturando os 
ingredientes. 

7. Descansar 1 hora em geladeira e 
abrir a massa. Espalhar recheio e 
enrolar. Cortar com faca em 12 
pedaços. Acomodar na forma e 
pincelar com mistura de ovo.  

8. Fermentar em ambiente por 1h30. 
Pincelar novamente com ovo. 

9. Assar em forno pré aquecido em 
170/180ºC por 18 a 20 minutos. 

 
 
 
 
 
 

 


