
Lista de produtos
usados nas receitas
desta revista Em Foco

Padaria
Mixes para panificação
Panovite Centeio Baviera
Panovite Centeio Especial

Sementes e Decorações
Mistura 4 Sementes
Decoração Ritmo/Vikorn

Desmoldantes
Carlo
Carlex 1000
Carlex Spray

Pastelaria
Cremes Pasteleiro
Rap
Creme Sublime

Cremes tipo chantilly
Pritchitts Gold

Batidos sem gordura
Biscamix
Biscamix Maestro
Biscamix Chocolate
Pão de Ló Chocolate Sublime
Sublime Caramelo

Batidos com gordura
Soft Cake Chocolate Extra
Soft Cake Noz
Soft Cake Caramelo
Soft Cake Iogurte
Soft Cake Red Velvet
Bolo Duplo Chocolate

Produtos compostos
Tipo 3 - Bolo Rei

Mixes para pastelaria
Croute Express
Coconut Mix

Semi frios, pastas e aromas
Seezan Neutro
Seezan Tiramisu
Seezan Queijo
Seezan Iogurte

Brilhos e Geleias
Brigel Neutro
Decorgel
Decorgel Caramelo

Recheios e coberturas
Amandel
Delidoce
Fruitful Filling Morango
Fruitful Filling Framboesa
Fruitful Filling Cereja Preta
Recheio de Abóbora
Recheio de Goiabada
Recheio de Figo
Póçucar

Chocolates, Sucedâneos e
Cremes de Chocolate
Arabesque Dark 70%
Arabesque Dark 60%
Arabesque Milk 34%
Arabesque White 30%
Scaldis Extra Dark
Scaldis Dark
Scaldis White
Chocolatier Praliné

Frutas escorridas
Sortida Picada

Frutas secas
Sultanas
Miolo Amêndoa Granulada
Miolo Amêndoa Crocante
Farinha Amêndoa s/ pele
Miolo Noz Troços (chile)
Miolo Avelã Tostada

Margarinas
Margarina Perla Massas
Margarina Perla Folhados Placas

Diversos de pastelaria
Coco Ralado
Óleo Girassol
Glucose
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A Zeelandia acaba de publicar o 
relatório do grupo sobre 
responsabilidade social relativo a 
2021 que se enquadra em alguns 
dos objectivos de desenvolvimentos 
sustentável preconizados pela ONU.

O relatório está disponível para consulta 
em www.zeelandia.com, mas deixamos 
aqui um pequeno resumo das principais 
ações, indicadores e resultados.

MELHOR PARA OS CONSUMIDORES

MELHOR PARA OS COLABORADORES

MELHOR PARA O PLANETA

SUPORTE DA COMUNIDADE

•               121 anos de experiência 1900-2021

• Emprega 3 100 coloboradores

• 26 operações que suportam 100 países

• Estabelece relações comerciais com clientes de pequena, 
média e grande dimensão e todo o mundo

• 53% da energia usada é proveniente de fontes renováveis

•€94,647 doados à WWF para projetos relacionados com a 
biodeversidade

• Produtos, marcas e soluções alinhadas com as tendências 
dos consumidores no que respeita à saúde, bem estar e 
respeito pelo planeta

• O desperdício alimentar do grupo é <1% do total da 
produção anual

Na Zeelandia reconhecemos a responsabilidade social 
corporativa (CSR) como um fundamento e princípio 
crucial para o futuro sustentável da nossa empresa, 
partes interessadas e meio ambiente.

Como uma empresa familiar com fortes raízes nos 
diferentes países onde opera, a Zeelandia sempre teve 
um forte sentido de responsabilidade pelos seus 
colaboradores, fornecedores, clientes, comunidade em 
geral e pelo meio ambiente.

A Zeelandia acaba de publicar o relatório CSR relativo a 
2021, disponível em www.zeelandia.com, onde é possível 
ver as atividades e resultados obtidos nas diferentes 
vertentes da responsabilidade social.

Aproveitamos esta revista Em Foco para efetuar um 
pequeno resumo da atividade CSR Zeelandia.

A Prodite Zeelandia também faz parte desta história e 
contribui ativamente para atingir os resultados do grupo 
através de iniciativas locais, onde se destacam:

O programa Keep Moving orientado para os colaboradores;

A troca de conhecimentos entre colaboradores dos 
vários países do grupo através do concurso
Masters of Pastry;

O lançamento de vários produtos com valor acrescentado 
para os consumidores de onde destacamos o Pão 100% 
Integral e o Pão Vitabread rico em Vitamina D;

A criação de ferramentas informáticas para a melhoria 
contínua dos nossos serviços internos e a relação com os 
nossos clientes e fornecedores;

O suporte à comunidade local através de contribuições 
monetárias a várias instituições de solidariedade social;

O respeito pelo planeta através da adoção das melhores 
práticas para a racionalização e gestão responsável de 
recursos: redução de 10% de energia, redução de 50% de 
água. Aposta e investimento em infra estruturas 
sustentáveis, nomeadamente instalação de painéis 
fotovoltaicos que permitiram aumentar a energia verde 
consumida em cercad de 35%.

Só desta forma é possível continuar a evoluir respeitando 
as pessoas, o planeta e as gerações futuras.

 
Votos de um Feliz Natal e um Ano Novo mais 
sustentável para o nosso planeta.

Henrique Amorim Sousa
Director Geral

Evoluir de forma 

sustentável
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Fonte de Cálcio e Magnésio

Como empresa socialmente responsável, a Prodite Zeelandia iniciou um movimento denominado 
Keep moving, cujo objetivo é manter uma porta aberta para a aprendizagem e as relações 
interpessoais dos seus colaboradores.

Desenvolver a cultura 
organizacional, cuidar do bem 
estar dos colaboradores e 
investir na aprendizagem são 
alguns dos objetivos desta 
iniciativa que se divide em 
vários eventos ao longo do 
ano, bem como a criação de 
um espaço dedicado ao 
colaborador.

Ter colaboradores ativos, 
saudáveis e felizes são 
fundamentais para o sucesso 
da nossa organização.

Keep
moving.

rico em
vitamina

D
+vitabread

pão com vitamina

Pão clean label com massa 
fermentada natural

Menos 50% Hidratos Carbono

Segundo o Programa 
Nacional para a alimentação 
saudável (PNPAS) promovido 
pela Direção Geral da Sáude 
(DGS), o pão para além de ser 
um dos alimentos mais 
antigos e consumidos no 
mundo inteiro, do ponto de 
vista alimentar e nutricional, 
possui uma capacidade única 
de fornecer energia de 
elevada qualidade, facilmente 
digerível, de boa conservação 
e com enorme versatilidade 
gastronómica.

O pão é um alimento com 
grande variedade de escolha e 
que pode ser consumido em 
diferentes momentos do dia.

A Prodite Zeelandia dispõe de 
uma gama completa de pães 
e estuda de forma contínua 
as diferentes necessidades 
dos consumidores e 
tendências atuais do 
mercado.

No nosso portfolio de 
misturas panares 
denominado Panovite, 
podemos encontrar uma 
larga oferta de pães especiais, 
rústicos, com cereais e 
funcionais.

Pelas suas características 
nutricionais e propriedades 
únicas, destacamos os 
seguintes pães:

A importância do 
pão numa dieta  

Fonte de Proteína e baixo 
teor gordura saturada

Rico em vitamina D

equilibrada
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O Centeio tem uma textura mais densa 
do que os outros cereais e um sabor 
forte e marcante.
O Centeio tem ainda um valor 
nutricional valioso que pode trazer 
diversos pontos positivos para o 
organismo.
Para os clientes fãs do Centeio 
apresentamos 2 receitas com um toque 
quente e aromático.

Pan
de Bagaço

de
Natalício
Pão

Centeio
Receita
Panovite Centeio Especial  1 000g
Água 550g
Levedura fresca 40g
 
Sugestão de inclusões
Sugestão 1
Sortida Picada 200g
Miolo Avelã tostada s/pele 100g
Miolo Noz Troços 100g
 

Sugestão 2
Sultana* 300g
Miolo Noz Troços 100g
Vinho do Porto 50g
*Demolhar as sultanas 
previamente no vinho do Porto
 
Sugestão 3
Frutos Muesli 400g

Amassar todos os ingredientes durante cerca
de 8 minutos em 1ª velocidade e 2 minutos em
2ª velocidade.
Juntar as inclusões pretendidas e envolver na 
massa em 1ª velocidade.
Deixar descansar cerca de 15 minutos.
Pesar unidades com cerca de 750g de massa, 
enrolar e deixar descansar 10 minutos.
Dar formato redondo e deixar levedar cerca de
30 minutos.
Dar corte em cruz à entrada do forno.
Tempo de cozedura: 40 a 45 minutos
Temperatura: teto +/-200ºC Lar +/- 190ºC
Adicionar vapor no inicio da cozedura

Receita
Panovite Centeio Baviera    1 500g
Farinha de Trigo T65 1 500g
Água 1 500g
Bagaço 300g
Levedura 120 g

Aparelho 1
Sultanas 600g
*Bagaço q.b.

Decoração
Semolina de Trigo q.b.
Mistura 4 Sementes q.b.

Amassar os ingredientes durante cerca de 3 minutos
em 1ª velocidade e 8 minutos em 2ª velocidade até obter 
uma massa bem desenvolvida.
Temperatura da massa: 24 a 26ºC.
Deixar descansar 15 minutos.

Dividir em unidades de 550g e enrolar.
Deixar descansar mais 10 minutos.
Formar a gosto.
Decorar com Semolina de Trigo ou Mistura 4 Sementes.
Levedação: 45 a 50 minutos.

Temperatura do forno: 220 a 210ºC
Tempo de cozedura: 25 a 30 minutos.
 
*Demolhar previamente as sultanas no bagaço

novo
produto
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Panovite
Centeio Especial

Produto completo para o fabrico de 
pão de Centeio Especial.

• Com a personalidade característica  
 do centeio
• Miga densa húmida e elástica
• Com notas de erva doce e canela
• Diversidade de combinação de   
 sabores e texturas
• Apto para todos os tipos de processo
 



A Zeelandia organizou a 2ª Edição
do Concurso Masters of Pastry, um 
concurso interno destinado à 
pastelaria saudável.

O evento decorreu nas instalações
da Universidade de Wageningen na 
Holanda nos dias 7 e 8 de Setembro
e contou com a presença de vários 
países do grupo: Itália, Espanha, 
Hungria, Polónia, Roménia, 
Eslováquia, Holanda, Ucrânia e 
Portugal que se fez representar pela 
dupla André Pinho e Daniel Costa.

Cada país teve de apresentar duas 
criações: uma Tarte ou um Bolo
Vegan e um Snack Saudável.

De entre os vários objetivos deste 
evento, destacamos:

- Promover o papel da equipa 
técnica a nível internacional;

- Melhorar o conhecimento das 
equipas na área da pastelaria 
saudável preparando o futuro;

- Inspirar os nossos clientes com 
novos produtos e conceitos 
inovadores;

- Promover o grupo Zeelandia como 
fornecedor internacional alinhado 
com as tendências do mercado

- Criar um espirito único “One 
Zeelandia” junto da comunidade de 
técnicos do grupo

Este ano a decisão do vencedor foi 
uma tarefa difícil para o júri já que 
as criações das equipas superaram 
espectativas, mas acabou ser a 
equipa Polaca a feliz contemplada 
com um curso de pastelaria na 
prestigiada Cordon Bleu School em 
Paris.

Todos saíram vencedores tal como 
testemunharam os nossos colegas 
Portugueses no final do concurso.

Toda a informação está disponível em 
www.mastersofpastry.com ou através
deste Qrcode incluindo receitas e vídeos.

Ansiosos pela próxima edição?
Daremos notícias!

Discovering new ways to create.

2022
Creating 
Healthier 
Pastry.
At Masters of Pastry, professional pâtissiers from around the world gain inspiration 
and insights to create their own winning pastry, cake or confectionery full of 
remarkable taste sensations to enjoy. 

In this year’s edition, Zeelandia Pastry Chefs from all over Europe are challenged 
to create healthier pastry based on Zeelandia’s Nativa and V-GO! solutions. 

Watch the finals live online on Thursday September 8, 2022 from 1400 to 1500 
Central European Time via www.mastersofpastry.com and see who will win 
Masters of Pastry 2022. Let’s keepexploring, together!

Scan this code
and watch live.

André Pinho
Portugal.

Discovering new ways to create.

2022
Creating 
Healthier 
Pastry.
At Masters of Pastry, professional pâtissiers from around the world gain inspiration 
and insights to create their own winning pastry, cake or confectionery full of 
remarkable taste sensations to enjoy. 

In this year’s edition, Zeelandia Pastry Chefs from all over Europe are challenged 
to create healthier pastry based on Zeelandia’s Nativa and V-GO! solutions. 

Watch the finals live online on Thursday September 8, 2022 from 1400 to 1500 
Central European Time via www.mastersofpastry.com and see who will win 
Masters of Pastry 2022. Let’s keepexploring, together!

Scan this code
and watch live.

Daniel Costa
Portugal.

Masters
of pastry.

A competition 
with Zeelandia 
Pastry Chefs.

Yuliia Konoplytska 
Ukraine.

Manel Garcia
Spain.

Eva Duscova 
Slovakia.

André Pinho
Portugal.

Daniel Waliszewski 
Poland.

Renske Huyben
Netherlands.

Antonio Onufrio 
Italy.

Piotr Krysiak
Poland.

Alessandro Longoni 
Italy.

Daniel Costa
Portugal.

Stefan Cozmanca
Romania.

Attila Veszely 
Hungary.

Róbert Sz cs
Hungary.

Discovering new ways to create.

O Natal está carregado 
de ingredientes mágicos 
e queremos partilhá-los 
consigo.
Veja como elaborar delicadas e 
deliciosas especialidades de 
viennoiserie e pastelaria 
usando produtos de referência 
no mercado.

A Tipo3 Bolo Rei, a linha 
Biscamix e Soft Cake servem de 
base a fantásticas combinações 
com recheios de fruta com 
Fruitful Fillings ou a gama de 
Chocolates 

Descubra mais nas páginas 
seguintes e viva este Natal com 
mais magia.

Natal
a época

mágica
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Receita
Base
Tipo 3 - Bolo Rei 1 000g
Água 250g
Ovos 100g
Levedura +/- 40g

Aparelho 1
Margarina Perla Massas 80g

Aparelho 2
Recheio de Abóbora 350g
Miolo Noz Troços (chile) 180g

Decoração
Açúcar mascavado q.b.

Amassar os ingredientes do aparelho 1 durante 
10 a 12 minutos. 
Temperatura da massa: 26ºC
Deixar repousar a massa cerca de 10 minutos.

Levar a massa ao laminador e esticar.
Barrar a Margarina Perla Massas e dar 
uma volta simples.
Deixar descansar.

Esticar a massa até obter uma espessura de 
+/-5mm em formato de retângulo (60x40).
Barrar o Recheio de Abóbora em 2/3 da 
altura do retângulo e de seguida distribuir o 
Miolo Noz Troços.
Fechar tipo envelope.
Cortar 3 peças com +/-20cm.
Dar corte ao meio e entrançar.
Colocar em tabuleiro previamente forrado com 
papel siliconizado.
Levar a estufa cerca de 30 minutos.
Pintar com ovo e decorar com açúcar 
mascavado (opcional).

Temperatura do forno: +/- 180ºc 
Tempo de cozedura: +/- 30 minutos

Bolo Rei
de Abóbora Mascavado

Nesta receita mágica com mais de 40 anos de experiência, partilhamos o 
sabor e a frescura, mas também a garantia de uma confeção única e especial.

A  é para nós muito mais do que uma mistura dos melhores 
ingredientes.

É um ponto de encontro na mesa de Natal onde todos partilhamos o que de 
melhor temos para dar.

Neste Natal partilhe sorrisos em momentos de convívio e amizade com a 

As melhores receitas 
são para partilhar
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Receita
Aparelho 1
Tipo 3 - Bolo Rei 1 000g
Água 250g
Ovos 100g
Levedura 60g

Aparelho 2
Recheio de Figo 350g

Aparelho 3
Rap 40g
Água 120g
Açúcar 40g

Decoração
Brigel Neutro q.b.
Miolo Amêndoa Crocante q.b.

Misturar o açúcar com o Rap, adicionar à água e 
bater com varas até obter um preparado 
homogéneo.
Deixar repousar o creme antes de aplicar.

Amassar os ingredientes do aparelho 1, durante 
cerca de 3 minutos em 1ª velocidade e 9 minutos em 
2ª velocidade.
Temperatura da massa: 28ºC
Deixar repousar a massa cerca de 10 minutos.
Passar o aparelho 1 no laminador até obter uma 
espessura de 4mm.
Espalhar o Rap e o Recheio de Figo.
Formar um rolo com cerca de 2m.
Cortar 4 porções.
Cortar cada peça no sentido longitudinal.
Entrançar e colocar nas formas redondas nº20.
Levedação: +/- 40 minutos
(T=34ºC, humidade=80%)
Pincelar com ovo antes da cozedura.

Temperatura do forno: Teto 170ºC   Lar 180ºC
Tempo de cozedura: +/- 40 minutos

Após saída do forno pincelar com Brigel Neutro.

novo
produto

Recheio de Figo

Preparado de figo para uso em recheios e decoração.
Com vinho do Porto na lista de ingredientes que lhe confere 
um sabor único e um carácter distinto e diferenciador.

• Cremoso e fácil de aplicar
• Com a textura e a cor característica do figo
• Contém vinho do Porto
• Estabilidade ao forno e congelação

Coroa com
Recheio 

de Figo
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Pão de Ló
Cococom

Pão de Ló
Amêndoacom

Receita
Base
Biscamix Maestro 1 000g
Ovos 600g
Água 220g
Coconut Mix 500g
Água 200g

Decoração
Coco Ralado q.b.

Receita
Base
Biscamix 1 000g
Ovos 800g
Água 200g
Amandel 600g

Decoração
Miolo Amêndoa Palitada torrada q.b.
Póçucar q.b.

Bater todos os ingredientes em velocidade 
elevada durante 10 minutos.

Pão de ló húmido (Tipo Ovar) colocar 
cerca de 500g em forma de entremeio nº 24 
previamente forrada com papel pão de ló.

Se desejar pão de ló em forma de cano colocar 
cerca de 500g de batido em forma de cano 22 
previamente forrada com papel pão de ló ou 
previamente untada com Carlex Spray.

Temperatura do forno: +/-180°C
Tempo de cozedura: 30 a 35 minutos

Polvilhar com Miolo Amêndoa Palitada e 
Póçucar.

Bater todos os ingredientes em velocidade 
elevada durante 10 minutos.

Pão de ló húmido (Tipo Ovar) colocar 
cerca de 500g em forma de entremeio 
nº24 previamente forrada com papel pão 
de ló.

Temperatura do forno: +/-210°C
Tempo de cozedura: 18 a 20 minutos

Se desejar pão de ló em forma de cano 
colocar cerca de 500g de batido em forma 
de cano 22 previamente forrada com 
papel pão de ló ou previamente untada 
com Carlex Spray.

Temperatura do forno: +/-180°C
Tempo de cozedura: 30 a 35 minutos

Decorar com  Coco Ralado a gosto.
setembro 2022 • 15 14 • Em Foco



Montagem
Num aro 18 ou retangular colocar uma pasta de Biscamix Chocolate.
Rechear com creme pasteleiro de chocolate e polvilhar o Miolo Avelã 
Tostada triturado.
Sobrepor uma pasta de Sublime Caramelo e perfazer o aro com 
mousse mascarpone, anis e caramelo.
Levar à congelação.

Decoração
Decorgel q.b.
Filigranas de Chocolate q.b.

Retirar bolo da congelação e cobrir com Decorgel.
Decorar com biscoitos de chocolate e Filigranas de Chocolate.

Receita
Base bolo I
Sublime Caramelo 1 000g
Ovos 800g
Água 200g

Base bolo II
Biscamix Chocolate 1 000g
Ovos 800g
Água 300g

Bater todos os ingredientes de cada bolo 
em velocidade elevada durante 10 minutos.
Verter 1000g de batido num tabuleiro 
75x45.
Cozer e reservar.

Temperatura do forno: +/-235°C
Tempo de cozedura: 7 a 8 minutos

Creme pasteleiro chocolate
Rap 100g
Açúcar 100g
Água 300g
Arabesque Dark 60% 500g

Miolo Avelã Tostada s/pele  q.b.

Bater todos os ingredientes, exceto o 
Arabesque Dark 60% até atingir 
consistência desejada.
De seguida, adicionar o Arabesque Dark 
60% previamente derretido até obter um 
preparado homogéneo.
Reservar.

Biscoitos chocolate
Soft Cake Chocolate Extra 500g
Ovos 300g
Água 200g
Óleo 200g

Bater todos os ingredientes em velocidade 
moderada. Colocar o batido num saco 
pasteleiro e tender num tabuleiro forrado 
com folha de papel siliconizado.
Cozer e reservar.

Temperatura do forno: +/-200°C
Tempo de cozedura: +/- 12 minutos

Mousse mascarpone,
anis e caramelo
Pritchitts Gold 1 000g
Seezan Neutro 200g
Água 100g
Mascarpone 500g
Delidoce 200g
Glucose 100g
Anis estrelado 50g

Levar os ingredientes ao lume excepto
a Pritchitts Gold.
Após levantar fervura
deixar arrefecer ligeiramente
e adicionar a Pritchitts Gold
previamente batida.
Reservar.

Charlie
     Crunchy
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VEJA O VÍDEO 
DESTA RECEITA!



Folhado invertido
Aparelho 1
Farinha T55 400g
Água 200g
Manteiga 40g
Açúcar 25g
Sal 6g

Aparelho 2
Margarina Perla Folhados Placas 80g

Aparelho 3
Margarina Perla Folhados Placas 115g

Amassar os ingredientes do aparelho 1 
em velocidade lenta até ganhar um 
pouco de liga.
Adicionar o aparelho 2 aos cubos e 
deixar envolver sem trabalhar muito a 
massa. Retirar e formar empelo.
Deixar descansar durante cerca de 15 
minutos.
Tender a massa no laminador e 
adicionar o aparelho 3. 
Fechar e laminar dando 4 voltas 
simples, dando descanso entre voltas.
Por fim laminar até obter uma 
espessura de cerca de 5mm.

Colocar a placa de massa em tabuleiro 
previamente forrado com papel 
siliconizado, tapar com um tabuleiro e 
levar a cozer.

Temperatura do forno: 210º a 220ºC
Tempo de cozedura: adequar o tempo 
de cozedura ao tamanho das peças

Retirar do forno e deixar arrefecer.
Posteriormente, polvilhar com 
Póçucar e levar ao forno até obter 
um folhado dourado e estaladiço.
Repetir este processo para ambos os 
lados.

Temperatura do forno: +/- 250ºC
Cortar as peças no tamanho desejado.

Montagem
Num tabuleiro Zeelandia colocar uma 
camada de Sublime Caramelo e 
sobrepor com Mousse de Queijo.
De seguida colocar a camada de 
Biscamix e acrescentar o Creme 
Caramelo.
Terminamos com uma placa de 
Folhado Invertido sobre o bolo.
Reservar na congelação.

Decoração
Decorgel Caramelo q.b.
Filigranas de Chocolate q.b.

Decoração e Finalização
Retirar da congelação e aplicar uma 
camada de Decorgel Caramelo no 
folhado.

Decorar o topo a gosto com 
Filigranas de Chocolate.

Receita
Bolo I
Sublime Caramelo 1 000g
Ovos 800g
Água 200g

Bolo II
Biscamix 1 000g
Ovos 800g
Água 200g

Bater os ingredientes de cada bolo em velocidade elevada 
durante 10 minutos.
Verter cerca de 350g de batido num tabuleiro Zeelandia.
Cozer e reservar.

Temperatura do forno: +/-235°C
Tempo de cozedura: 7 a 8 minutos

Mousse queijo
Pritchitts Gold 1 000g
Água 1 000g
Seezan Queijo 500g

Bater a Pritchitts Gold até atingir a consistência cremosa 
desejada. Dissolver o Seezan Queijo na água morna e 
envolver com a Pritchitts Gold.
Reservar.

Creme caramelo
Queijo creme 500g
Delidoce 350g
Sal 4g

Aquecer o Delidoce ligeiramente e incorporar o sal.
Por fim bater o queijo creme com o Delidoce e reservar.
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Receita
Bolo
Biscamix 1 000g
Ovos 750g
Água 600g

Bater todos os ingredientes durante 10 minutos.
Colocar cerca de 1500g de batido em tabuleiro 45x75 
previamente forrado com papel vegetal.
Cozer e reservar.

Temperatura do forno:  235°C
Tempo de cozedura: 6 a 8 minutos

Aparelho 1
Frutiful Filling Framboesa q.b.

Mousse de iogurte
Pritchitts Gold 1 000g
Açúcar 100g
Seezan Iogurte 500g
Água 1 000g

Bater a Pritchitts Gold com o
açúcar até obter a consistência
desejada.
Dissolver o Seezan Iogurte na
água e incorporar no preparado.

Montagem
Cortar a pasta de Biscamix previamente cozida em 4 mini 
tortas, de acordo com o tamanho da forma de silicone a usar.
Barrar uma fina camada de Fruitfull Filling Framboesa e de 
seguida rechear com a mousse de iogurte e enrolar.
Reservar no frio.
Encher 1/3 da forma de silicone utilizando o tapete decorativo a 
gosto, e de seguida, colocar a mini torta e terminar com a 
mousse de iogurte.
Congelar.

Decoração
Scaldis White q.b.
Frutas frescas q.b.

Derreter o Scaldis White e sobrepor sobre folha de acetato 
com serigrafia a gosto, cortar de acordo com o tamanho 
desejado.
Decorar a gosto com Filigranas de Chocolate e frutas 
frescas.

Tronco
Natalício
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Mousse branca
Pritchitts Gold 500g
Água 500g
Seezan Queijo 250g

Bater a Pritchitts Gold até atingir a 
consistência cremosa. Dissolver o Seezan 
Queijo na água morna e envolver com a 
Pritchitts Gold.
Reservar.

Montagem
Dividir o entremeio em 2 discos.
Com o apoio de um aro 18, colocar um disco de 
bolo no fundo e de seguida rechear com mousse 
de cereja.
Sobrepor segundo disco de bolo. Por fim perfazer 
o aro com mousse branca.
Levar à congelação.

Receita
Bolo
Pão de Ló Chocolate Sublime 1 000g
Ovos 500g
Água 225g
Óleo 115g

Miolo Avelã Tostada s/ pele 1 00g

Bater todos os ingredientes, excepto o miolo de 
avelã, em velocidade elevada durante 
aproximadamente 10 minutos.
Adicionar no último minuto o Miolo Avelã 
Tostada previamente triturado.
Verter cerca de 500g de batido numa forma 16.
Cozer e reservar.

Temperatura do forno:  +/-180°C
Tempo de cozedura: +/-35 minutos

Mousse cereja negra 
Pritchitts Gold 1 000g
Água 250g
Seezan Neutro 200g
Fruitful Filling Cereja Preta 350g

Bater a Pritchitts Gold até atingir a 
consistência cremosa. Dissolver o Seezan 
Neutro na água morna e envolver com a 
Pritchitts Gold.
Adicionar o Fruitful Filling Cereja Preta.
Reservar.

Floco 
Nevede Decoração

Arabesque White 30% q.b.
Scaldis White 30% (filigranas) q.b.
Frutas frescas q.b.

Decorar com Pritchitts Gold, 
Filigranas de Chocolate e frutas 
frescas a gosto.
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Caramelo 
Pritchitts Gold 600g
Delidoce 400g
Glucose 100g
Açúcar 100g

Levar o açúcar e a glucose a fazer 
caramelo claro.
Juntar aos poucos a Pritchitts Gold 
previamente aquecida, por fim juntar o 
Delidoce e levar ao lume até levantar
fervura.
Depois de arrefecer na totalidade, bater 
até obter um creme homogéneo.
Reservar.

Mousse de caramelo 
Pritchitts Gold batida 300g
Seezan Neutro 50g
Água  55g

Caramelo (batido) 500g

Bater previamente a Pritchitts Gold. 
Dissolver o Seezan na água e adicionar o 
caramelo previamente batido.

Montagem
Encher 1/3 da forma de silicone com a 
mousse de caramelo e de seguida colocar 
os crepes previamente enrolados e 
recheados com Recheio de Goiabada. 
Terminar com outra camada de mousse 
caramelo.
 

Decoração
Decorgel Caramelo q.b.
Filigranas de Chocolate q.b.

Receita
Bolacha 
Croute Express 800g
Farinha Amêndoa s/pele 200g
Ovos 100g
Água 50g

Misturar os ingredientes em velocidade 
lenta com raquete até obter uma massa 
homogénea.
Deixar descansar 10 minutos.
Com a ajuda do laminador, esticar a 
massa até obter uma espessura de +/-3 
mm, passar com pica massas e cortar à 
medida da forma desejada.
Cozer e reservar.

Temperatura do forno:  +/-190°C
Tempo de cozedura: 12 a 15 minutos

Crepes 
Soft Cake Iogurte 250g
Ovos 125g
Bebida vegetal (opção) 400g
Manteiga 25g

Recheio crepes 
Recheio Goiabada q.b.

Derreter a manteiga, misturar aos 
restantes ingredientes com as varas e 
deixar repousar 15 minutos.
Numa frigideira previamente aquecida 
colocar o preparado para fazer os crepes.
Enrolar os crepes com o Recheio de 
Goiabada e reservar.

Diário
Pai Natal
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TerraBrava

Receita
Base bolo I
Soft Cake Red Velvet 1 000g
Ovos 350g
Óleo 300g
Água 225g

Base bolo II
Bolo Duplo Chocolate 1 000g
Ovos 200g
Água 200g

Bater todos os ingredientes de cada base de bolo 
em velocidade moderada durante 5 minutos.
Verter cerca de 500g do batido numa forma 
16cm.
Cozer e reservar.

Temperatura do forno:  +/-180°C
Tempo de cozedura: +/-35 minutos

Creme pasteleiro
Rap ou  Creme Sublime 100g
Açúcar 100g
Água 300g

Bater todos os ingredientes até atingir consistência 
desejada.
Reservar.

Mousse de chocolate
Arabesque Dark 60% 200g
Pritchitts Gold 200g
Glucose 100g
Pritchitts Gold (fria) 300g

Levar a Pritchitts Gold ao lume com a Glucose 
até levantar fervura.
Verter o preparado anterior sobre o Arabesque 
Dark 60% e homogeneizar com o apoio de uma 
varinha mágica em velocidade moderada.
Misturar lentamente a Pritchitts Gold (fria).
Reservar no frio.

Montagem
Num aro 18 colocar uma camada de Bolo Duplo 
Chocolate e rechear com Creme Pasteleiro.
Adicionar uma camada de Soft Cake Red Velvet e 
terminar o aro com a mousse de chocolate.
Levar a congelar.

Decoração
Decorgel q.b.
Bolo Duplo Chocolate q.b.
Frutas frescas q.b.

Retirar bolo da congelação e cobrir ligeiramente com 
Decorgel.
Decorar com Bolo Duplo Chocolate e frutas 
frescas.
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Finalização
Retirar o bolo do congelador, cortar cubos com o 
tamanho desejado e mergulhar no crocante de 
amêndoa.
Deixar estabilizar.

Decoração
Decorar a gosto com Filigranas de Chocolate 
dando formato de laço conforme a imagem.

Receita
Base
Soft Cake Noz 1 000g
Ovos 400g
Óleo 300g
Água  250g
 
Misturar todos os ingredientes em velocidade lenta 
durante 5 minutos.
Colocar cerca de 600g de batido em tabuleiro Zeelandia 
previamente forrado com papel vegetal.
Cozer e reservar.

Temperatura do forno:  +/-235°C
Tempo de cozedura: +/-8 minutos

Recheio crocante 
Chocolatier Praliné q.b.

Mousse de framboesa 
Pritchitts Gold 1 000g
Açúcar 100g
Água 250g
Seezan Neutro 200g
Fruitfull Filling Framboesa 400g

Bater a Pritchitts Gold com o açúcar até obter a 
consistência desejada, dissolver o Seezan Neutro na 
água e incorporar as natas previamente batidas. 
Incorporar o Fruitfull Filling Framboesa no preparado 
anterior.
Reservar.

Mousse de nata 
Pritchitts Gold 1 000g
Açúcar 100g
Água 250g
Seezan Neutro 200g

Bater a Pritchitts Gold com o açúcar até obter a 
consistência desejada, dissolver o Seezan Neutro na 
água e incorporar as natas previamente batidas.
Reservar.

Recheio de framboesa
Fruitfull Filling Framboesa q.b.

Crocante de amêndoa 
Arabesque Milk 34% 700g
Óleo Girassol 200g
Miolo de Amêndoa Granulada tostada   200g

Derreter o Arabesque Milk 34%, adicionar o Óleo 
Girassol e o Miolo Amêndoa Granulada tostada.
Reservar.

Laço de Chocolate 
Scaldis Extra Dark q.b.

Derreter o Scaldis Extra Dark e barrar sobre folha de 
acetato, cortar de acordo com o tamanho desejado.
Deixar solidificar.

Montagem
Colocar uma pasta de Soft Cake Noz no fundo do 
tabuleiro Zeelandia, barrar uma fina camada de recheio 
crocante, de seguida colocar uma camada de mousse de 
nata.
Sobrepor uma pasta de Soft Cake Noz, barrar uma fina 
camada de Fruitful Filling Framboesa.
Colocar uma fina camada de mousse de nata.
Barrar uma fina camada de recheio crocante e sobrepor a 
pasta de Soft Cake Noz.
Colocar uma camada generosa de mousse de framboesa 
e terminar com pasta de Soft Cake Noz.
Congelar.

cubo de
Noz e

Framboesa
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Crocante de amêndoa 
Ver receita e método na página 26.

Laço de Chocolate 
Ver receita e método na página 26.

Montagem
Colocar uma pasta de Soft Cake Caramelo no fundo do 
tabuleiro Zeelandia, barrar uma fina camada de recheio doce 
salgado e de seguida colocar uma camada generosa de 
mousse de tiramisu. Sobrepor pasta de Soft Cake 
Caramelo e repetir com uma camada de recheio doce 
salgado. Colocar a mousse de nata e terminar com pasta de 
Soft Cake Caramelo. Congelar.

Finalização
Ver método na página 27.

Decoração
Ver receita e método na página 27.

Receita
Base
Soft Cake Caramelo 1 000g
Ovos 400g
Óleo 300g
Água 300g
 
Ver método na página 26.

Recheio doce salgado 
Delidoce 400g
Flor de sal 1g

Misturar o Delidoce com a flor de sal.
Reservar.

Mousse de tiramisu 
Pritchitts Gold 1 000g
Açúcar 100g
Seezan Tiramisu 200g
Água 250g
Miolo Noz Troços 160g

Bater a Pritchitts Gold com o açúcar até obter 
a consistência desejada. Dissolver o Seezan 
Tiramisu na água e incorporar as natas 
previamente batidas. Adicionar o Miolo Noz 
Troços no preparado anterior.
Reservar.

Mousse de nata 
Pritchitts Gold 1 000g
Açúcar 100g
Água 250g
Seezan Neutro 200g
Miolo Noz Troços 160g

Ver método na página 26.
Adicionar o Miolo Noz Troços por último e 
reservar.

Receita
Base
Bolo Duplo Chocolate 1 000g
Ovos 300g
Água 300g
 
Ver método na página 26.

Recheio crocante 
Chocolatier Praliné q.b.

Mousse de morango
Pritchitts Gold 1 000g
Açúcar 100g
Seezan Neutro 200g
Água 250g
Fruitful Filling Morango    400g

Bater a Pritchitts Gold com o açúcar até obter 
a consistência desejada. Dissolver o Seezan 
Neutro na água e incorporar as natas 
previamente batidas. Incorporar o Fruitful 
Filling Morango no preparado anterior e 
reservar.

Mousse de nata 
Ver receita e método na página 26.

Crocante de amêndoa 
Ver receita e método na página 26.

Laço de Chocolate 
Ver receita e método na página 26.

Montagem
Colocar uma pasta de Bolo Duplo Chocolate no fundo do 
tabuleiro Zeelandia, barrar uma fina camada de recheio 
crocante e de seguida colocar uma camada generosa de 
mousse de morango.
Sobrepor uma pasta de Bolo Duplo Chocolate e repetir 
com uma camada de recheio crocante.
Colocar a mousse de nata e terminar com pasta de Bolo 
Duplo Chocolate.

Finalização
Ver página 27.

Decoração
Ver página 27.

cubo cubo 
Chocolate e Morango

de

Caramelo e  Noz
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