




QUEQUES

Receita Cake: 

Cobertura:

Modo de Preparo: 
Cake MultiCereais................1kg

Ovos (aprox. 8 ovos).............. 400g

Água....................................200ml

Óleo.....................................200ml

açúCar geladO adiMix

Misturar manualmente todos os ingredientes da re-

ceita e colocar em mini formas de panetone untadas 

com unta fOrMa adiMix. Cobrir com cereais de 

milho e fornear a 150º (forno turbo) ou 180º(forno 

lastro) por aproximadamente 25 minutos. depois de 

esfriar, polvilhar com açúCar geladO adiMix.



CAKE
BEM CASADO

Receita Cake: 

Recheio: 

Cobertura:

Modo de Preparo: 
Cake red................................1kg

Ovos (aprox. 8 unidades)..........400g

Água....................................200ml

Óleo.....................................200ml

Misturar manualmente todos os ingredientes da re-

ceita do cake e reservar. untar uma assadeira com 

unta fOrMa adiMix, forrar com papel manteiga e 

untar novamente. Pingar a massa com o auxílio de 

uma manga e fornear a 150º (forno turbo) ou 180º 

(forno lastro) por aproximadamente 12 minutos. re-

chear com granfil sabor desejado ou CreMe COn-

feiteirO PrOntO adiMix, decorar a gosto

granfil leite COndensadO, 

dOCe de leite , BaBa de MOça 

ou CreMe COnfeiteirO PrOntO 

adiMix

açúCar geladO adiMix



CAKE
DO CAMpO

Receita Cake: Modo de Preparo: 
Cake MultiCereais................1kg

Ovos (aprox. 8 ovos)..............400g

Água....................................200ml

Óleo.....................................200ml

Maçã picada.................2 unidades

uva passa..............................150g

Conhaque............................300ml

Misturar manualmente todos os ingredientes da re-

ceita do cake e colocar em mini formas untadas com 

unta fOrMa adiMix. Cobrir com lascas de maçã e 

farOfa dOCe streusel adiMix e fornear a 150º 

(forno turbo) ou 180º (forno lastro) por aproximada-

mente 30 minutos. depois de esfriar, decorar a gosto.

Cobertura:
farOfa dOCe streusel adiMix



CAKE
MORENINHA

Receita Cake: 

Receita Recheio: 

Modo de Preparo: 
Cake neutrO..........................1kg

Ovos (aprox. 8 ovos)..............400g

Água....................................200ml

Óleo.....................................200ml

granfrutti Banana..........600g

açúcar Mascavo.....................250g

Misturar manualmente todos os ingredientes da re-

ceita do cake. reservar. levar ao fogo os ingredientes 

do recheio até ferver. reservar. untar uma forma mini 

canapé com unta fOrMa adiMix, forrar com papel 

manteiga e untar novamente. Colocar uma camada 

fina de massa do cake e com o auxílio de uma manga 

colocar o recheio. Cobrir com outra camada de cake. 

fornear a 150º (forno turbo) ou 180º (forno lastro) 

por aproximadamente 30 minutos. deixar esfriar e 

decorar a gosto.



CAKE
CAIpIRA

Receita Cake: 

Receita Cobertura: 

Modo de Preparo: 
Cake fuBÁ............................250g

Mistura PãO de QueijO adiMix...250g

açúcar....................................120g

ferMentO eM PÓ adiMix......25g

leite.....................................400ml

Manteiga derretida................200g

Ovos (aprox. 6 unidades).......300g

granfil leite COndensadO.....200g

leite condensado...................150g

Creme de leite.......................100g

granfil QueijO CreMOsO...100g

raspas de limão.............1 unidade

Misturar manualmente todos os ingredientes da re-
ceita do cake. reservar. levar ao fogo os ingredientes 
da cobertura até ferver, acrescentando as raspas de 
limão somente após desligar o fogo. reservar. Colocar 
a receita do cake em uma forma untada com unta 
fOrMa adiMix e fornear a 150º (forno turbo) ou 
180º (forno lastro) por aproximadamente 40 minutos. 
deixar esfriar, colocar a cobertura e decorar a gosto.



CAKE
BOMBOM DE MARACUJÁ

Receita Cake: Modo de Preparo: 
Cake ChOCOlate...................1kg

Ovos (aprox. 8 ovos) .............400g

Água....................................200ml

Óleo.....................................200ml

Misturar manualmente todos os ingredientes da re-

ceita do cake colocar em formas luna untadas com 

unta fOrMa adiMix. Com auxílio de uma man-

ga injetar o recheio granfil MaraCujÁ. fornear 

a 150ºC (forno turbo) ou 180ºC (forno lastro) por 

aproximadamente 25 minutos. depois de esfriar 

decorar com frutigel ChOCOlate.

Recheio: 

Cobertura:

granfil MaraCujÁ

frutigel ChOCOlate



CAKE
MARACUJÁ

Receita Cake: 

Cobertura

Modo de Preparo: 
Cake neutrO.........................1kg

Ovos (aprox. 8 ovos)..............400g

suco de Maracujá 

Concentrado........................200ml

Óleo.....................................200ml

frutigel MaraCujÁ

Misturar manualmente todos os ingredientes da re-

ceita e colocar em formas untadas com unta fOr-

Ma adiMix. fornear a 150ºC (forno turbo) ou 180ºC 

(forno lastro) por aproximadamente 30 minutos. de-

pois de esfriar, cobrir com frutigel MaraCujÁ e 

decorar a gosto.



CUCA
MAÇÃ COM CANELA

Receita Cake: Modo de Preparo: 
Cake neutrO..........................1kg

Ovos (aprox. 8 ovos) .............400g

Água....................................200ml

Óleo.....................................200ml

Misturar manualmente todos os ingredientes da re-

ceita do cake e colocar em mini formas de cuca un-

tadas com unta-fOrMa adiMix. Preencher 60% da 

forma com a massa, colocar o granfil Maçã COM 

Canela e cobrir com farOfa dOCe streusel adi-

Mix. fornear a 150ºC (forno turbo) ou 180ºC (forno 

lastro) por aproximadamente 30 minutos. depois de 

esfriar, decorar a gosto.

Recheio: 
granfil Maçã COM Canela e 

farOfa dOCe streusel adiMix.



CAKE
EUROpEU

Receita Cake: Modo de Preparo: 
Cake neutrO..........................1kg

Ovos (aprox. 8 ovos)..............400g

Água....................................200ml

Óleo.....................................200ml

Misturar manualmente todos os ingredientes da re-

ceita do cake e colocar em mini formas copo de gelo 

untadas com unta-fOrMa adiMix. forrar com ger-

gelim e com o auxílio de uma manga cobrir com a re-

ceita do cake. fornear a 150ºC (forno turbo) ou 180ºC 

(forno lastro) por aproximadamente 25 minutos. de-

pois de esfriar, decorar com granfil leite COnden-

sadO e as frutas

Receita Recheio: 
damasco picado....................100g

ameixa sem caroço picada....100g

Cereja Picada...........................50g

granfil leite COndensadO....

gergelim........



CAKE
pARÁ

Receita Cake: Modo de Preparo: 
Cake taPiOCa........................1kg

Ovos (aprox. 8 ovos) .............400g 

Água....................................200ml

Óleo.....................................200ml

Coco ralado............................100g

Castanha do Pará moída........200g

Misturar manualmente todos os ingredientes da 

receita do cake. em uma forma untada com unta-

fOrMa adiMix, colocar a Calda Para PudiM e 

cobrir com a receita do cake. fornear a 150ºC (forno 

turbo) ou 180ºC (forno lastro) por aproximadamente 

25 minutos. depois de esfriar, decorar a gosto.

Cobertura:
Calda Para PudiM adiMix.



BARRA DE CEREAIS

Receita Cake: Modo de Preparo: 
Cake MultiCereais................1kg

Água......................................50ml

flocos de arroz.......................400g

nozes.....................................100g

Coco flocos............................150g

Castanha do Pará moída .......100g

damasco................................100g

uvas Passas............................100g

glicose aquecida....................500g

Claras.....................................100g

Misturar manualmente todos os ingredientes da re-

ceita e sovar até virar uma massa. deixar descansar 

por 15 minutos, modelar na espessura de 1 dedo e 

colocar em assadeira untada com unta-fOrMa adi-

Mix.  fornear a 150ºC (forno turbo) ou 180ºC (forno 

lastro) por aproximadamente 15 minutos. depois de 

esfriar, cortar em barras retangulares.



CUpCAKE
NApOLItANO

Receita Cake: 

Receita recheio morango:

Receita recheio chocolate:

Modo de Preparo: 
Cake neutrO................................1kg
Ovos (aprox. 8 ovos) ...................400g
Água..........................................200ml
Óleo...........................................200ml

granfil MOrangO....................250g
Ovos (aprox. 8 ovos) ...................200g
leite...........................................100ml
leite Condensado .......................125g

granfil ChOCOlate..................250g
Ovos (aprox. 8 ovos) ...................200g
leite...........................................100ml
leite Condensado .......................125g

Misturar manualmente todos os ingredientes da re-

ceita do cake. reservar. Misturar separadamente os 

ingredientes de cada recheio e reservar. em formas 

luna untadas com unta-fOrMa adiMix e forradas 

com papel manteiga, colocar o cake e com o auxílio 

de uma manga injetar os recheios de chocolate e 

morango separadamente. assar em banho-maria 

a 150ºC (forno turbo) ou 180ºC (forno lastro) por 

aproximadamente 25 minutos. depois de esfriar, dec-

orar com Chantilly nuage batido



Recheio:
granfil COCO

CAKEtONE
pREStígIO

Modo de Preparo: 
Misturar manualmente todos os ingredientes da re-

ceita do cake. Colocar a massa do cake em metade 

de formas untadas com unta-fOrMa adiMix, e in-

jetar granfil COCO. fornear a 150ºC (forno turbo) 

ou 180ºC (forno lastro) por aproximadamente 25 

minutos. depois de esfriar, decorar com ganache e 

coco em flocos.

Receita Cake: 
Cake ChOCOlate..................500g

Caketone................................500g

Ovos (aprox. 8 ovos)..............400g

Água....................................200ml

Óleo.....................................200ml



CAKEtONE
tRUfADO

Receita Cake: Modo de Preparo: 
Cake ChOCOlate.................500g

Caketone................................500g

Ovos (aprox. 8 ovos)..............400g

Água....................................200ml

Óleo.....................................200ml

Misturar manualmente todos os ingredientes da re-

ceita do cake. Colocar a massa do cake em metade 

de formas de mina panetone untadas com unta-

fOrMa adiMix, e injetar granfil ChOCOlate 

trufadO. fornear a 150ºC (forno turbo) ou 180ºC 

(forno lastro) por aproximadamente 25 minutos. de-

pois de esfriar, decorar com ganache e Chantilly 

nuage batido.

Recheio:
granfil ChOCOlate trufadO



BALLERINE
pÃO DE MEL

Receita Cake: Modo de Preparo: 
Cake PãO de Mel.................. 1kg

nozes picadas........................200g

Ovos (aprox. 8 ovos)..............400g

Água....................................200ml

Óleo.....................................200ml

Misturar manualmente todos os ingredientes da re-

ceita. Colocar  em  formas Ballerine untada com un-

ta-fOrMa adiMix. fornear a 150ºC (forno turbo) 

ou 180ºC (forno lastro) por aproximadamente 25 

minutos. depois de esfriar, desenformar e preencher 

o meio com granfil nOzes, cobrir com frutigel 

CaraMelO e nozes picadas. 

Recheio:

Cobertura:

grafil nOzes

frutigel CaraMelO e nozes picadas



CAKE
DAMASCO

Receita Cake: Modo de Preparo: 
Cake neutrO..........................1kg

damasco  picado....................200g

Ovos (aprox. 8 ovos)..............400g

Água....................................200ml

Óleo.....................................200ml

Misturar manualmente todos os ingredientes da re-

ceita. Colocar em formas  untadas com unta-fOrMa 

adiMix. fornear a 150ºC (forno turbo) ou 180ºC (for-

no lastro) por aproximadamente 25 minutos. depois 

de esfriar, decorar com açúCar geladO adiMix.

Cobertura 
açúCar geladO adiMix 



CURAU
CAKE

Receita Curau - Parte 1: 

Receita Recheio: 

Modo de Preparo: 
granfil MilhO...................... 1kg

leite condensado...................150g

Ovos (aprox. 7 ovos)..............350g

Cake MilhO............................1kg

Ovos (aprox. 8 ovos)..............400g

Água....................................200ml

Óleo.....................................200ml

Misturar manualmente os ingredientes da 1ª parte. 

reservar. Misturar manualmente os ingredientes da 

2ª parte. reservar. untar forma copo de gelo com 

unta-fOrMa adiMix e polvilhar açúcar. Colocar o 

curau até a metade da forma e, com o auxílio de 

uma manga, cobrir com a receita do cake . fornear 

em banho-maria a 140°C (forno turbo) ou 180°C 

(forno lastro) por aproximadamente 40 minutos. de-

senformar, decorar com granfil MilhO e  polvilhar 

canela em pó.



CAKE
CENOURA tRUfADO

Receita Cake: Modo de Preparo: 
Cake CenOura.......................1kg

Ovos (aprox. 8 ovos)..............400g

Água....................................200ml

Óleo.....................................200ml

Misturar manualmente todos os ingredientes da re-

ceita do cake. Colocar em formas Canapé untadas 

com unta-fOrMa adiMix, primeiro a massa do 

cake, depois, com o auxílio de uma manga, aplicar 

o granfil ChOCOlate trufadO e em seguida, 

cobrir com mais uma camada da massa. fornear 

a 150ºC (forno turbo) ou 180ºC (forno lastro) por 

aproximadamente 25 minutos. depois de esfriar, co-

brir com ganache e granulado. 

Recheio
granfil ChOCOlate trufadO



BOLO DE ROLO
RED

Receita Cake: Modo de Preparo: 
Cake red VelVet................... 1kg

Ovos (aprox. 8 ovos)..............400g

Água....................................200ml

Óleo.....................................200ml

granfrutti frutas VerMelhas....200g

Misturar manualmente todos os ingredientes da re-

ceita do cake. em formas 60x40 untadas com unta-

fOrMa adiMix e forradas com papel manteiga, colo-

car uma camada fina da massa e espalhar de maneira 

uniforme. fornear a 150ºC (forno turbo) ou 180ºC 

(forno lastro) por aproximadamente 8 minutos. depois 

de esfriar, cobrir com uma fina camada de granfil 

MOrangO e enrolar a massa como um rocambole. 

depois de esfriar, peneirar açúCar geladO adiMix.

Recheio:

Cobertura:

granfil MOrangO

açúCar geladO adiMix



BOLO
DE CANECA

Receita Cake: 

Cobertura:

Modo de Preparo: 
Cake ChOCOlate...................1kg

Ovos (aprox. 8 ovos)..............400g

Água....................................200ml

Óleo.....................................200ml

açúCar geladO adiMix e 

Chantilly nuage.

Misturar manualmente todos os ingredientes da 

receita. Colocar em canecas untadas com unta-

fOrMa adiMix e preencher 50% da caneca com a 

massa. levar ao micro-ondas por aproximadamente 2 

minutos. depois de esfriar, injetar granfil no sabor 

desejado e decorar com açúCar geladO adiMix e 

Chantilly nuage batido.



CAKEtONE
fLOREStA NEgRA

Receita Cake: Modo de Preparo: 
CaketOne.............................500g

Cake ChOCOlate..................500g

Ovos (aprox. 8 ovos)..............400g

Água....................................200ml

Óleo.....................................200ml

Cereja Picada.........................250g

Misturar manualmente todos os ingredientes da recei-

ta. Colocar em formas de cupcake forradas com papel 

manteiga cortado em quadrado, untadas com unta-

fOrMa adiMix. fornear a 150ºC (forno turbo) ou 

180ºC (forno lastro) por aproximadamente 25 minutos. 

depois de esfriar, decorar com ganache e cerejas. 



CAKE
VINHO COM ABACAXI

Receita Cake: Modo de Preparo: 
Cake neutrO..........................1kg

uvas Passas...........................100g

Ovos (aprox. 8 ovos)..............400g

Vinho tinto...........................300ml

Óleo.....................................200ml

suco de uva...........................35ml

Misturar manualmente todos os ingredientes da re-

ceita do cake. Colocar em formas Ballerine untadas 

com unta-fOrMa adiMix. fornear a 150ºC (forno 

turbo) ou 180ºC (forno lastro) por aproximada-

mente 25 minutos. depois de esfriar, desenformar 

e preencher o meio com granfil aBaCaxi e cobrir 

com frutigel frutas silVestres e Chantilly 

nuage batido. 
Cobertura: 

Recheio:

frutigel frutas silVestres e 

Chantilly nuage

grafil aBaCaxi



CAKE
RICOtA COM pASSAS

Receita Cake: 

Receita Cobertura: 

Modo de Preparo: 
Cake neutrO..........................1kg

Ovos (aprox. 8 ovos)..............400g

Água....................................200ml

Óleo.....................................200ml

granfil Baunilha...............200g

ricota....................................500g 

uvas Passas...........................300g

leite Condensado..................100g

Misturar manualmente todos os ingredientes da re-

ceita do cake e reservar. Misturar todos os ingredi-

entes da cobertura manualmente e reservar. untar 

uma assadeira com unta fOrMa adiMix, forrar 

com papel manteiga e untar novamente. Colocar a 

massa do cake e com o auxílio de uma manga, cobrir 

com a receita da cobertura. fornear a 150ºC (forno 

turbo) ou 180ºC (forno lastro) por aproximadamente 

25 minutos. depois de esfriar decorar com Chantilly 

nuage batido.



pUDIM CAKE
LEItINHO

Receita Cake: Modo de Preparo: 
Cake neutrO..........................1kg

Ovos (aprox. 8 ovos)..............400g
Água....................................200ml

Óleo.....................................200ml

Misturar manualmente todos os ingredientes da re-

ceita do cake e reservar. Misturar todos os ingredi-

entes do pudim manualmente e reservar. em formas 

copo de gelo untadas com unta-fOrMa adiMix 

cobrir a metade da forma com a receita do pudim, e 

com auxílio de uma manga preencher com a receita 

do cake. fornear em banho-maria a 150ºC (forno tur-

bo) ou 180ºC (forno lastro) por aproximadamente 40 

minutos. depois de esfriar, decorar com Chantilly 

nuage batido e açúCar geladO adiMix.

Receita Pudim: 
granfil leite COndensadO...350ml
Ovos (aprox. 8 ovos)..............400g 
leite.....................................200ml
leite em pó............................250g
leite condensado...................250g



pUDIM CAKE
COCO QUEIMADO

Receita Cake: 

Receita Pudim: 

Modo de Preparo: 
Cake taPiOCa.........................1kg
Ovos (aprox. 8 ovos)..............400g
Água....................................200ml
Óleo.....................................200ml
Coco queimado......................200g

granfil COCO.....................350ml 
leite.....................................200ml 
Coco em flocos queimado......150g
leite condensado...................250g

Misturar manualmente todos os ingredientes da re-

ceita do cake e reservar. Misturar todos os ingredientes 

do pudim manualmente e reservar. em formas copo 

de gelo untadas com unta-fOrMa adiMix e açúcar, 

cobrir metade da forma com a receita do pudim. em 

seguida , com auxílio de uma manga, preencher com a 

receita do cake. fornear em banho-maria a 150ºC (for-

no turbo) por aproximadamente 40 minutos. depois de 

esfriar, decorar a gosto.



CAKE
CAfé

Receita Cake: 

Receita Cobertura: 

Modo de Preparo: 
Cake neutrO..........................1kg

Ovos (aprox. 8 ovos)..............400g

Água....................................200ml

Óleo.....................................200ml

granfil COCO.....................150ml 

Creme de  leite......................200g

Café solúvel diluído.................30g

Ovos (aprox. 5 ovos)..............250g

Misturar manualmente todos os ingredientes da recei-

ta do cake e reservar. Misturar todos os ingredientes da 

cobertura manualmente e reservar. em formas untadas 

com unta-fOrMa adiMix e forradas com papel man-

teiga, colocar a receita da cobertura. em seguida, com 

o auxílio de uma manga, preencher com a receita do 

cake. assar em banho-maria a 150ºC (forno turbo) ou 

180ºC (forno lastro) por aproximadamente 40 minu-

tos. depois de esfriar, decorar com Chantilly nuage 

batido e geléia de BrilhO Cristal.



MONOpORÇÃO 
BABA DE MOÇA

Receita 1ª Parte (Cake):

Receita 2ª Parte (Creme):

Cobertura:

Modo de Preparo: 
Cake ChOCOlate.......................500g
Ovos (aprox.4 ovos).....................200g
Água..........................................100ml
Óleo...........................................100ml

granfil BaBa de MOça............150g
leite condensado.........................300g
Ovos (aprox. 3 unidades).............150g
ricota...........................................350g
açúcar............................................50g

granfrutti frutas silVestres 
ou aBaCaxi

Misturar todos os ingredientes da 1ª parte manual-

mente. reservar. em um liquidificador, bater todos os 

ingredientes da 2ª parte e reservar. untar uma form-

inha com unta fOrMa adiMix, forrar com papel 

manteiga e untar novamente. Colocar a receita do 

creme e com o auxílio de uma manga completar com 

a mistura do cake. fornear em banho maria a 150ºC 

(forno turbo) ou 190ºC (forno lastro) por aproximada-

mente 35 minutos. deixar esfriar, desenformar e apli-

car granfrutti frutas silVestres ou aBaCaxi. 



DELíCIA
DOS DEUSES

Receita 1ª Parte (Cake):

Receita 2ª Parte (Creme):

Cobertura:

Modo de Preparo: 
Cake PãO de Mel.................500g
Ovos (aprox.4 ovos)...............200g
Água....................................100ml
Óleo.....................................100ml

granfil dOCe de leite........300g
leite condensado...................150g
leite.....................................150ml
Coco em flocos.......................150g
Conhaque...............................50ml

Calda Para PudiM adiMix

Misturar todos os ingredientes da 1ª parte manual-

mente. reservar. em um liquidificador, bater todos os 

ingredientes da 2ª parte e reservar. untar uma for-

minha com unta fOrMa adiMix, forrar com papel 

manteiga e untar novamente. Colocar a receita do 

creme e com o auxílio de uma manga completar com 

a mistura do cake. fornear em banho maria a 150ºC 

(forno turbo) ou  190ºC (forno lastro) por aproxima-

damente 35 minutos. deixar esfriar,  desenformar e 

decorar com Calda Para PudiM adiMix.



DELíCIA DE 
CAKE RED VELVEt

Receita 1ª Parte (Cake):

Receita 2ª Parte (Creme):

Modo de Preparo: 
Cake red VelVet..................500g
Ovos (aprox.4 ovos)...............200g
Água....................................100ml
Óleo.....................................100ml

granfil leite COndensadO...150g
leite condensado...................300g
Ovos (aprox. 3 unidades).......150g
ricota....................................350g
açúcar......................................50g

Misturar todos os ingredientes da 1ª parte manual-

mente. reservar. em um liquidificador, bater todos os 

ingredientes da 2ª parte e reservar. untar uma form-

inha com unta-fOrMa adiMix, forrar com papel 

manteiga e untar novamente. Colocar a receita do 

creme e com o auxílio de uma manga completar com 

a mistura do cake. fornear em banho maria a 150ºC 

(forno turbo) ou 190ºC (forno lastro) por aproxi-

madamente 35 minutos. deixar esfriar, desenformar 

e decorar a gosto



CAKE
BOLACHA

Receita Cake: Modo de Preparo: 
Cake ChOCOlate...................1kg

Ovos (aprox.4 ovos)...............200g

Água....................................100ml

Óleo.....................................100ml

Bolacha negresco picada.......100g

Misturar manualmente todos os ingredientes da 

receita do cake. Colocar em formas untadas com 

unta-fOrMa adiMix. fornear a 150ºC (forno tur-

bo) ou 180ºC (forno lastro) por aproximadamente 

30 minutos. depois de esfriar, cobrir com frutigel 

ChOCOlate pedaços de bolacha e decorar com 

Chantilly nuage batido
Cobertura
frutigel ChOCOlate e

Chantilly nuage



CAKE
pÃO DE MEL COM AMêNDOAS

Receita 1ª Parte (Cake):

Receita 2ª Parte (Creme):

Modo de Preparo: 
Cake PãO de Mel.................500g

Ovos (aprox.4 ovos)...............200g

Água....................................100ml

Óleo.....................................100ml

leite condensado...................100g

Creme de leite.......................100g

granfil ChOCOlate COM aVelã...300g

Misturar todos os ingredientes da  1ª parte manual-

mente. reservar. em um liquidificador, bater todos os 

ingredientes da 2ª parte e reservar. em uma forma de 

fundo rebaixada, untada com unta fOrMa adiMix, 

polvilhar amêndoas laminadas e completar com a 

mistura do cake. fornear a 150ºC (forno turbo ) ou 

190ºC (forno lastro) por aproximadamente 20 minu-

tos. deixar esfriar, desenformar e completar com a 

receita do creme. decorar a gosto.



pUDIM
CAKE

Modo de Preparo: 
Misturar todos os ingredientes da 1ª parte manual-

mente. reservar. em uma batedeira, bater todos os 

ingredientes da 2ª parte e reservar. em uma forma 

de pudim, forrada com Calda Para PudiM adiMix, 

colocar o pudim até metade e completar com a mistu-

ra do cake. fornear em banho maria a 150ºC (forno 

turbo) ou 180ºC (forno lastro) por aproximadamente 

40 minutos.

Receita 1ª Parte (Cake):

Receita 2ª Parte (Pudim):

Cake ChOCOlate...................1kg

Ovos (aprox.4 ovos)...............200g

Água....................................200ml

Óleo.....................................200ml

granfil COCO......................500g

leite Condensado..................300g

Coco......................................100g

leite.....................................200ml

Clara de ovo...........................300g



CAKE
QUEBRA QUEIXO

Receita Cake:

Receita Cobertura:

Modo de Preparo: 
Cake taPiOCa.........................1kg

Ovos (aprox.4 ovos)...............200g

Água....................................200ml

Óleo.....................................200ml

Calda Para PudiM.............700g

Coco em flocos.......................350g

Misturar manualmente todos os ingredientes da 

receita do cake. untar formas com unta-fOrMa 

adiMix, forrar com papel manteiga e untar nova-

mente. Colocar a Calda Para PudiM e o coco em 

flocos, espalhando por toda forma. Com o auxílio de 

uma manga, cobrir com a receita do Cake taPiOCa. 

fornear a 150ºC (forno turbo) ou 180ºC (forno lastro) 

por aproximadamente 30 minutos.



VERRINI

Receita Cake:

Recheio:

Modo de Preparo: 
Cake red VelVet....................1kg

Ovos (aprox.4 ovos)...............200g

Água....................................100ml

Óleo.....................................100ml

granfil BaBa de MOça 

ou sabor desejado.

Misturar manualmente todos os ingredientes da re-

ceita do cake. Colocar em formas untadas com unta-

fOrMa adiMix. fornear a 150ºC (forno turbo) ou 

180ºC (forno lastro) por aproximadamente 25 minu-

tos. Cortar, esfarelar e colocar em copinhos de ver-

rini, intercalando com o granfil BaBa de MOça. 

decorar a gosto.



COOKIES
DE CEREAIS

Receita: Modo de Preparo: 
Cake MultiCereais................1kg

Margarina..............................300g

gotas de chocolate................150g

Ovos...............................1 unidade 

Misturar manualmente o cake, o ovo e a margarina 

até obter uma massa idêntica a massa flora. adicionar 

as gotos de chocolate e misturar. Modelar em bolinhas 

e colocar em uma assadeira untada com unta fOr-

Ma adiMix. fornear a 140ºC (forno turbo) ou 180ºC  

(forno lastro) por aproximadamente 12 minutos. 



pOp CAKE

Receita Cake: Modo de Preparo: 

Montagem: 

Pedaços de Cakes assados.........1kg

granfil liMãO.....................100g

leite condensado...................200g

Cacau em pó..........................100g

Misturar bem todos os ingredientes até formar uma 

massa que possibilite bolear. se necessário, acrescen-

tar mais leite e granfil liMãO.

fazer bolinhas, colocar no palito e cobrir com choco-

late fracionado. Modelar e  decorar a gosto.



CAKE
CAÇAROLA DE MILHO

Receita Cake: Modo de Preparo: 
Cake MilhO............................1kg

Ovos (aprox.10 ovos).............500g

leite.....................................700ml

Queijo meia cura....................400g

Misturar manualmente todos os ingredientes da recei-

ta e colocar em mini formas untadas com unta fOr-

Ma adiMix. fornear em banho-maria a 150ºC (forno 

turbo) ou 180ºC (forno lastro) por aproximadamente 

30 minutos. depois de esfriar, pingar granfil MilhO 

e decorar a gosto.



CAKE
INDIANO

Modo de Preparo: 
Misturar todos os ingredientes manualmente. Colo-

car em formas untadas com unta fOrMa adiMix 

e fornear a 150ºC (forno turbo) ou 190ºC (forno 

lastro) por aproximadamente 30 minutos. deixar es-

friar e desenformar. Cobrir e rechear com granfil 

leite COndensadO ou BaBa de MOça e  polvilhar 

canela em pó.

Receita Cake:

Recheio/Cobertura:

Cake indianO.........................2kg

Ovos (aprox.16 ovos).............800g

Água....................................400ml

Óleo.....................................400ml

granfil leite COndensadO ou 

BaBa de MOça



CAKE
fUBÁ COM gOIABA

Receita Cake:

Recheio:

Recheio:

Modo de Preparo: 
Cake fuBÁ..............................1kg

Ovos (aprox.8 ovos)...............400g

Água....................................200ml

Óleo.....................................200ml

granfil gOiaBa

farOfa dOCe streusel adiMix

Misturar todos os ingredientes manualmente. Colo-

car em formas de mini panetone untadas com unta 

fOrMa adiMix, injetar granfil gOiaBa e cobrir 

com farOfa dOCe streusel adiMix. fornear 

a 150ºC (forno turbo) ou 190ºC (forno lastro) por 

aproximadamente 30 minutos. 



CAKE
MORANgO

Modo de Preparo: 
Misturar todos os ingredientes manualmente. Colo-

car em formas untadas com unta fOrMa adiMix 

e, com auxílio de uma manga, injetar grafil MO-

rangO. fornear a 150ºC (forno turbo) ou 190ºC 

(forno lastro) por aproximadamente 30 minutos. Co-

brir com ganache branco ou frutigel MOrangO. 

decorar a gosto.

Receita Cake:

Recheio:

Cobertura:

Cake red VelVet....................1kg

Ovos (aprox.4 ovos)...............200g

Água....................................200ml

Óleo.....................................200ml

granfrutti MOrangO.......100g

granfil MOrangO

frutigel MOrangO e 

ganache branco



pEtIt
gAtEAU

Receita Cake: Modo de Preparo: 
Cake ChOCOlate.................500g

Ovos (aprox.5 ovos)...............250g

Água....................................200ml

Margarina................................60g

Chocolate meio amargo picado..600g

em um recipiente, misturar manualmente todos os 

ingredientes até a massa ficar homogênea. Colocar 

em uma assadeira untada com unta fOrMa adiMix 

e fornear a 190ºC (forno turbo) ou 220ºC (forno las-

tro) por aproximadamente 7 minutos. desenformar, 

decorar e servir quente.



CAKE 
QUAtRO CREMES

Receita Cake:

Cobertura/Recheio:

Modo de Preparo: 
Cake taPiOCa.........................1kg

Ovos (aprox.8 ovos)...............400g

Água....................................200ml

Óleo.....................................200ml

granfil MOrangO

granfil MaraCujÁ

granfil ChOCOlate

granfil liMãO

Misturar manualmente todos os ingredientes da re-

ceita e colocar em forma untada com unta fOrMa 

adiMix e forrada com papel manteiga. Com o auxílio 

de uma manga, aplicar os 4 sabores de granfil al-

ternadamente, cobrir com a receita do cake e injetar 

os 4 sabores de recheio na massa. fornear a 170ºC 

(forno turbo) ou 200ºC (forno lastro) por aproximada-

mente 35 minutos. depois de frio, cobrir com geléia 

de BrilhO Cristal.



CAKE
ROMEU E JULIEtA

Receita Cake Parte 1:

Receita Cake Parte 2:

Cobertura:

Modo de Preparo: 
Cake red VelVet.....................1kg
Ovos (aprox.8 ovos)...............400g
Água....................................200ml
Óleo.....................................200ml

ricota....................................350g
Ovos (aprox.3 ovos)...............150g
leite condensado...................150g

geléia de BrilhO Cristal
granfil gOiaBa

Misturar manualmente todos os ingredientes da 1ª  

parte. reservar. Bater em um liquidificador todos os 

ingredientes da 2 parte, até virar um creme. reservar. 

em mini formas untadas com unta-fOrMa adiMix, 

colocar aprox. 1 cm de granfil gOiaBa, cobrir com 

a receita do pudim e, com auxílio de uma manga, 

completar com a receita do cake. fornear em banho-

maria a 150ºC (forno turbo) ou 190ºC (forno lastro) 

por aproximadamente 45 minutos.  depois de frio,  

decorar com geléia de BrilhO Cristal.



CAKE
RED VELVEt

Receita Cake:

Recheio:

Cobertura:

Modo de Preparo: 
Cake red VelVet....................2kg

Ovos (aprox.16 ovos).............800g

Água....................................400ml

Óleo.....................................400ml

granfil sabor desejado

Chantilly eM PÓ nuage

em um recipiente, colocar todos os ingredientes  da 

receita e misturar manualmente. Colocar em formas 

de cupcake e fornear a 140ºC (forno turbo) ou 180ºC 

(forno lastro) por 25 minutos. rechear com granfil 

sabor desejado, decorar com Chantilly nuage e 

farelos de Cake red VelVet. 






