


Recheios Linha Granfil 

Cremes Termoestáveis
Validade: 6 meses*

A maior e mais completa linha de recheios termoestáveis do 
Brasil, possui o grande diferencial de ser estável no forneamento e 
congelamento, o que a torna versátil para utilização nos mais diversos 
produtos de panificação e confeitaria. Prontos para aplicação, 
indicados para rechear: bolos, cakes, tortas, pães e muito mais. 

∙ Granfil Abacaxi (4x4kg)
∙ Granfil Baba de Moça (4x4kg)
∙ Granfil Baunilha (4x4kg/9x1kg)
∙ Granfil Brigadeiro (4x4kg/9x1kg)
∙ Granfil Chocolate (4x4kg)
∙ Granfil Chocolate c/ Coco (4x4kg)
∙ Granfil Chocolate Trufado (4x4kg)
∙ Granfil Coco (4x4kg/9x1kg)
∙ Granfil Doce de Leite (4x4kg)

∙ Granfil Leite Condensado (4x4kg/9x1kg)
∙ Granfil Leite em Pó (4x4kg)
∙ Granfil Limão (4x4kg/9x1kg)
∙ Granfil Maracujá (4x4kg)
∙ Granfil Milho (4x4kg)
∙ Granfil Morango (4x4kg)
∙ Granfil Nozes (4x4kg)
∙ Granfil Queijo Cremoso (4x4kg/6x1,2kg)

*Granfil Queijo Cremoso: 4 meses

∙ Granfil+ Bananada Cremosa (4x4kg)
∙ Granfil+ Goiabada Cremosa (4x4kg) (9x1kg)

∙ Granfil Gold Chocolate 
Branco (4x4kg)

Coberturas e Recheios



Geleias Linha Frutigel

Geleias e Coberturas
Validade: 6 meses

Um verdadeiro festival de cores e sabores em sua confeitaria, essa 
linha tem textura suave, muito brilho, além de proporcionar um 
acabamento fino aos bolos, tortas, monoporções, etc. Prontas para 
aplicação e muito fáceis de espalhar, proporcionam corte limpo e 
acabamento perfeito!

∙ Brilho Neutro Cristal (4x4kg)
∙ Cobertura de Brilho Neutra (4x4kg/9x1kg)
∙ Frutigel Chocolate (4x4kg/9x1kg)

∙ Frutigel Frutas Vermelhas (4x4kg)
∙ Frutigel Maracujá (4x4kg)
∙ Frutigel Morango (4x4kg/9x1kg)

∙ Geleia Branca Espelhada (4x4kg)

*Brilho Neutro Cristal: 9 meses

Coberturas e Recheios



Cakes Adimix

CAKE SALGADO

Cakes
Validade: 6 meses

A maior e mais completa linha do mercado, os Cakes da Adimix são muito fáceis de preparar e resultam 
em um produto final muito macio e úmido, com sabor caseiro, possibilitando uma vitrine variada, 
duradoura e atrativa.

∙ Cake Neutro (5x2kg)
∙ Cake Banana c/ Granola (5x2kg)
∙ Cake Cenoura (5x2kg)
∙ Cake Chocolate (5x2kg)
∙ Cake Fubá (5x2kg)

∙ Cake Indiano (5x2kg)
∙ Cake Laranja (5x2kg)
∙ Cake Limão (5x2kg)
∙ Cake Milho (5x2kg)
∙ Cake Multicereais (5x2kg)

Lançamento exclusivo Adimix.
Muito mais macio e saboroso.

∙ Cake Pão de Mel (5x2kg)
∙ Cake Red Velvet (5x2kg)
∙ Cake Salgado (5x2kg)
∙ Cake Tapioca (5x2kg)
∙ Caketone (5x2kg)

Pré Misturas

Pré Misturas



CREME CONFEITEIRO PRONTO
- Suave como a delicadeza do creme 
confeiteiro artesanal.
- Qualidade e praticidade.
- Pronto para ser aplicado em: sonhos, 
tortas, pães doces etc.
- Pioneiro no mercado nacional.

Cremes e Coberturas

Cremes e Coberturas
Validade: 6 meses*

Uma completa e variada linha de produtos em texturas, cores e 
sabores que, unidos com a habilidade e criatividade dos confeiteiros, 
dá o toque final no acabamento de confeitos, bolos, doces e tortas. 

∙ Açúcar Gelado (10x1kg)
∙ Calda para Molhar Bolo (4x4kg)
∙ Calda para Pudim (4x7kg)
∙ Chantilly em Pó Nuage (40x300g)

∙ Creme Confeiteiro (10x1kg)
∙ Creme Confeiteiro Pronto (9x1kg)
∙ Creme Holandês (10x1kg)
∙ Farofa Doce (4x3kg)

∙ Pasta Alemã Abacaxi (4x4kg)
∙ Pasta Alemã Coco (4x4kg)
∙ Pasta Alemã Morango (4x4kg)
 
*Farofa Doce e Calda para Molhar Bolo: 4 meses.
  Chantilly em Pó: 7 meses

 Creme Confeiteiro Pronto (9x1kg)

Coberturas e Recheios



Pré Misturas

Misturas Preparadas para Confeitaria

Misturas Preparadas
Validade: 4 meses*

Ampla linha de misturas preparadas para oferecer aos clientes 
produtos de qualidade com sabores, cores e aromas muito variados 
e atraentes, facilitando o trabalho do confeiteiro e permitindo que 
use sua criatividade.

∙ Bolinho de Chuva (5x2kg)
∙ Bolo Churros (4x5kg)
∙ Bolo de Aipim (10kg)
∙ Bolo de Milho Cremoso (10kg)
∙ Bolo Nega Maluca (5x2kg)

∙ Bomba e Carolina (5x2kg)
∙ Broinha da Roça Amendoim (5x2kg)
∙ Broinha da Roça Coco (5x2kg)
∙ Broinha da Roça Milho (5x2kg)
∙ Brownie (5x2kg)

∙ Cuca Alemã (4x5kg)
∙ Pão de Ló Neutro (4x5kg)
∙ Pão de Ló Chocolate Black (4x5kg)
∙ Sonho (5x2kg)

Mousses Adimix

Mousses
Validade: 6 meses

Variada linha de misturas para mousses, que resultam em um 
produto muito suave e cremoso. Basta bater com água ou leite e 
pronto! Ideais para consumir puro, com frutas, com geleias ou na 
preparação de tortas.

∙ Mousse Chocolate (10x1kg)
∙ Mousse Chocolate Branco (10x1kg)

∙ Mousse Maracujá (10x1kg)
∙ Mousse Morango (10x1kg)

*Bolo Churros, Bolo de Aipim, Bolo de Milho, Bolo Nega Maluca e Brownie: 6 meses



Pães Linha Leve

Pães Linha Leve
Validade: 4 meses

Misturas elaboradas com grãos naturais, selecionados, suaves, digestivos e ricos em proteínas. Essa 
linha é nutritiva e saudável, com ZERO GORDURA E ZERO ADIÇÃO DE AÇÚCARES, sem perder 
o delicioso sabor caseiro.

∙ Pão de Amaranto, Milho e com Quinua LEVE (10kg)

∙ Pão de Aveia LEVE (10kg)
∙ Pão de Aveia e Mel LEVE (10kg)
∙ Pão de Castanha do Pará e Quinua LEVE (10kg)
∙ Pão de Centeio LEVE (10kg)

∙ Pão Europeu Rústico LEVE (10kg)
∙ Pão de Fibras LEVE (10kg)
∙ Pão Integral LEVE (10kg)
∙ Pão de Milho c/ Girassol LEVE (10kg)
∙ Pão de Quinua c/ Cereais LEVE (10kg)

∙ Pão de Soja c/ Girassol LEVE (10kg)
∙ Pão Multicereais 12 Grãos LEVE (10kg)
∙ Pão Preto LEVE (10kg)

Pré Misturas



O primeiro, o Único, o Melhor!

Pré mistura versátil, prática e econômica, desenvolvida para ser 
usada tanto em massas doces quanto salgadas. Mais de 100 
receitas em um só produto. Criatividade em forma de sabor!

Validade: 4 meses

∙ Caixa 20kg (10x2kg)

Adimix Super

Pré Misturas



Pré Misturas

Pães Especiais

Misturas Preparadas
Validade: 4 meses*

Soluções práticas e saborosas para os mais diversos itens de 
panificação e salgados, com uma enorme variedade que possibilita 
a padronização, qualidade e sabor do produto final. Basta usar a 
criatividade para encher vitrines com os mais variados produtos!

∙ Adimix Super (10x2kg)
∙ Biscoito de Polvilho (5x4kg)
∙ Brioche (2x5kg)
∙ Chipa (5x2kg)
∙ Massas Macias (15kg)
∙ Pão Australiano (10kg)
∙ Pão de Alho (4x5kg)
∙ Pão de Batata (4x5kg) (25kg)
∙ Pão de Batata Flocado (5x2kg)
∙ Pão de Cará (15kg)

∙ Pão de Cebola (4x5kg)
∙ Pão de Ervas Finas (10kg)
∙ Pão de Milho (10kg)
∙ Pão de Minuto (10kg)
∙ Pão de Queijo (10x1kg) (25kg)
∙ Pão Europeu Rústico (10kg)
∙ Pão Francês Integral (4x5kg) (25kg) 
∙ Pão Mandioquinha (5x2kg)
∙ Pão Semi Italiano (4x5kg)
∙ Pão Super Macio (4x5kg) (25kg)

∙ Pão tipo Ciabatta (4x5kg)
∙ Pão tipo Italiano (10kg)
∙ Salgadinhos (5x2kg)(4x5kg)
∙ Salgadinho a Frio (5x2kg)

*Massas Macias, Pão Australiano, Pão de Cará,
Pão de Queijo e Chipa: 6 meses.



Pré Misturas

∙ Adibolo (4x3,5kg)
∙ Anti-Mofo Pó (10x1kg)

∙ Desmoldante Premium (4x5L)
∙ Fermento Químico (12x2kg)

∙ Unta Forma (4x5L)

Panetones Granttone

Melhoradores

Panetones

Melhoradores 

Complementos

Validade: 6 meses*

Validade: 6 meses

Validade: 6 meses

Completa linha de pré-misturas para panetones, o Granttone 
mantem o tradicional sabor do panetone italiano, com muita 
umidade e maciez, além de harmonizar muito bem com a linha 
Granfil de recheios termoestáveis. 

Desenvolvidos para enfrentar as variações das farinhas existentes 
no mercado, permitindo maior tolerância no processo de fermenta-
ção, além de proporcionar ao produto final um miolo mais macio e 
uniforme, e casca crocante.

∙ Panetone em Pasta com Gema (10kg)(20kg)
∙ Panetone em Pó Cappuccino (2x5kg)
∙ Panetone em Pó Chocolate (10kg)

∙ Adiplus Forte (20 kg / 20x500g)
∙ Enzipan (40x 250g)

∙ Panetone em Pó com Gema (10kg)(20kg)
∙ Panetone Pasta (10kg)(20kg)

∙ Manteguil Condicionador de Massa (4x5L)
∙ Raça Cond. de Massa em Pasta (48x150g)



Linha Industrial

Pensando em atender necessidades domésticas, a Adimix lança seus já renomados produtos em 
embalagens individuais. Prático e Fácil de fazer!

Cakes 

Pães

Bolos e Pães de Ló

Validade: 9 meses

Validade: 9 meses

Validade: 9 meses

∙ Cake Banana (12x450g)
∙ Cake Cenoura (12x450g)
∙ Cake Chocolate (12x450g)
∙ Cake Fubá (12x450g)
∙ Cake Laranja (12x450g)

∙ Pão Australiano (12x450g)
∙ Pão Caseiro (12x450g)

∙ Pão de Ló Chocolate Black (12x350g)

∙ Cake Milho (12x450g)
∙ Cake Neutro (12x450g)
∙ Cake Pão de Mel (12x450g)
∙ Cake Red Velvet (12x450g)
∙ Cake Tapioca (12x450g)

∙ Pão Integral (12x450g)
∙ Pão de Queijo (20x250g)

∙ Pão de Ló Neutro (12x350g)




