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Entrevistada: Elia Maske e Bruna T. Fischer (Testo Alto) Data: 09/12/2019. 

Nome: Stolen.  

  

O que é: É uma espécie de pão doce parecido com o panetone, com frutas secas e 

castanhas. 

Onde está: Nas residências do Testo Alto, Pomerode, e em estabelecimentos comerciais. O 

registro foi realizado na cozinha da Delicaten, estabelecimento comercial de dona Elia: R. 

Testo Alto, 2098 - Testo Alto, Pomerode. 681769 E / 7045646 S. 

Períodos importantes: Originalmente é presente nos períodos entorno do Natal.  

História: O Stolen é originário da região de Dresden, na Alemanha. Em Pomerode, sua 

história começa com a grande enchente ocorrida no vale do Itajaí em 1983. Estando a região 

devastada, buscaram-se alternativas para angariar fundos e colaborar para sua reconstrução. 

Em Pomerode, a forma encontrada foi a Festa Pomerana cujo dinheiro arrecadado se 

converteu em ajuda para reconstruir Blumenau. A temática da festa é cultura e tradição 

alemãs, focada, principalmente, nas comidas típicas. Com a necessidade de aumentar a 

oferta de guloseimas “típicas”, passaram a incluir o Stolen ao cardápio.   

Significados: Historicamente, explica dona Elia, era uma forma de utilizar as frutas secas, 

durante o inverno e acrescentar algo no pão, já que no rigoroso inverno alemão a diversidade 

se torna mais rara neste período. Em Pomerode tem o simbolismo dos laços de união, 

altruísmo e complacência entre as comunidades. As festas trazem a lembrança de união e 

solidariedade. Para dona Elia, além dessas referências traz o símbolo da renovação, pois 

relata que antigamente era difícil ter novos ingredientes e acesso a novas receitas. Hoje há 

muita diversidade.  

Descrição: Massa doce com frutas secas e oleaginosas. Envolto em manteiga derretida e 

em seguida em açúcar.  
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Etapas: Preparação das frutas e castanhas. Produção da massa. Em seguida molda-se e 

assa-se as massas. Por fim mergulha-os em manteiga derretida e no açúcar branco.  

Pessoas envolvidas: As cozinheiras no cotidiano. A receita foi produzida na cozinha da 

Delicaten, envolvendo dona Elia Maske e sua filha Bruna T. Fischer. 

Materiais, objetos, acessórios e/ou vestimentas associados: Utensílios de sozinha de 

confeitaria (bacias, talheres, pias), forno, fogão, ingredientes. 

Modos de Fazer ou Técnicas: Massa: 400g de mix de frutas secas (usou-se 200g de uva 

passa branca e 200g de uva passa preta; 125ml de rum; 600g de mix de oleaginosas (usou-

se 200 g de nozes chilenas, 200g de castanha e 200g de amêndoas); 400g de açúcar; 300g 

de manteiga; 400ml de leite; 1 colher de fermento químico; 1 1/2kg de farinha de trigo (um 

quilo e meio); 6 ovos. Modo de Preparo: Embeber as frutas secas e as oleaginosas no rum e 

deixar descansar por 12 horas; Misturar os ingredientes até obter uma massa homogêneo 

que desgrude das mãos; Acrescentar as frutas e castanhas embebidas no rum; Moldar os 

stolens em porções de 150g e 300g no formato oval e colocar na assadeira. Assar em forno 

médio (180ºC) por cerca de 35 minutos; Depois de assados e ainda quentes, mergulhar os 

stolens na manteiga derretida e em seguida empanar em açúcar branco.  

Expressões corporais e orais: Inexistentes. 

Produtos e suas principais características: O stolen se tornou produto artesanal, vendido 

durante todo o ano. 

Estrutura e recursos necessários: Forno (industrial), fogão, cozinha, ingredientes para a 

massa e o recheio, formas, utensílios de cozinha. 

Transmissão do saber: A receita de dona Elia foi “herdada” de sua conhecida dona Laurita. 

Adaptou-a, no entanto, às demandas turísticas. As principais adaptações foram o tamanho, 

que de 3 quilos, sendo grande demais para a comercialização, passou para 300 e 150 

gramas; o formato original  de dois rolos grudados, passou para o oval; e a mudança mais 

importante de que se orgulha é a substituição da essência de panetone por rum na receita, 

mais agradável e conferindo sua personalidade ao “Stolen da dona Elia”. É passado, portanto, 

oralmente e na prática, olhando-se o modo de preparo. Suas filhas já o fazem, assim como 

outras mulheres da comunidade.   

Avaliação e Recomendações: É um saber que inaugura novos modos de fazer e celebrar. 

Está, portanto, ganhando projeção a partir das ações turísticas locais. Sugere-se a divulgação 

no livro de cultura imaterial, produto do programa de Gestão aos Bens Culturais Tombados e 

Valorados na Área de Implantação da Linha de Transmissão 525 Kv Blumenau – Curitiba 

Leste.   


