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Presente nas melhores padarias do Brasil.

• Primeiro produto desenvolvido para substituir diversos tipos de pré-misturas  
 com alta tecnologia e resultado garantido;

• Umidade e maciez por muito mais tempo;

• Mais de 200 receitas exclusivas;

• Certificado de qualidade no mercado nacional e internacional;

• Massa versátil para o uso em doces e salgados com sabor incomparável;

• O único que dispensa o uso de margarinas, melhoradores, sal, açúcar,  
 farinha, etc;

• Excelente padrão de qualidade, realçando o sabor natural do produto final;

• Fácil manuseio e praticidade na fabricação de pães, salgados e doces;

• A melhor margem de lucro para seu negócio;

• Líder em vendas na categoria, campeão em resultados.
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Pizza
INGREDIENTES:
2 kg Adimix Super / 90 g de fermento fresco ou 30g de fermento instantâneo / 
900 ml de água gelada.

MODO DE PREPARO:
Colocar os ingredientes na masseira e misturar por 10 minutos até atingir ponto 
de véu. Dividir a massa em pedaços de aprox. 250g e bolear. Deixar descansar 
por 20 minutos. Abrir os discos e fazer pequenas perfurações com o auxílio 
de um garfo na massa para não formar bolhas de ar. Não é necessário fazer o 
descanso. Fornear a 200°C no forno lastro ou 170°C no forno turbo por aprox.  
10 minutos.

Rendimento: aprox. 11 discos de 250 g.
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Esfiha
INGREDIENTES:
2 kg de Adimix Super / 90 g de fermento fresco ou 30 g de fermento 
instantâneo / 900 ml de água gelada.

MODO DE PREPARO:
Colocar na masseira o Adimix Super, o fermento e adicionar água aos poucos. 
Misturar por aprox. 15 minutos ou até atingir ponto de véu. Dividir a massa em 
pedaços de 60 g, deixar descansar por 10 minutos e abrir a massa com um rolo. 
Rechear a gosto. Deixar descansar por mais 20 minutos. Pincelar com gemas. 
Fornear a 150°C no forno turbo ou 180°C no forno lastro por aprox. 15 minutos.

Rendimento: aprox. 27 unidades de 100 g.

02



Pão Sírio
INGREDIENTES:
2 kg de Adimix Super / 75 g de fermento fresco ou 25 g de fermento 
instantâneo / 750 ml de água gelada / 150 ml de azeite.

MODO DE PREPARO:
Colocar todos os ingredientes na masseira e misturar por 10 minutos até atingir 
ponto de véu. Dividir a massa em pedaços de 50 g. Deixar descansar por 15 min. 
e abrir a massa com um rolo. Colocar em assadeiras untadas com desmoldante 
Lisse e deixar descansar por mais 20 minutos. Fornear a 200°C em forno turbo 
ou forno lastro por aprox. 5 minutos.

Rendimento: 50 unidades de 50 g.
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Calzone
INGREDIENTES:
2 kg de Adimix Super / 90 g de fermento fresco ou 30 g de fermento 
instantâneo / 900 ml de água gelada / cheiro verde.

MODO DE PREPARO:
Colocar todos os ingredientes na masseira e misturar por aprox. 15 minutos ou 
até atingir ponto de véu. Dividir a massa em pedaços de aprox. 40 g e bolear. 
Deixar descansar por 10 minutos, abrir a massa com um rolo, rechear e fechar 
no formato meia lua. Fornear a 170°C em forno turbo ou 200°C forno lastro por 
aprox. 15 minutos.

Recheio: Presunto e queijo / Granfil Queijo Cremoso.

Rendimento: aprox. 75 unidades de 40 g.
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Esfiha Aberta
INGREDIENTES:
2 kg de Adimix Super / 90g de fermento fresco ou 30 g de fermento 
instantâneo / 900 ml de água gelada / cheiro verde.

MODO DE PREPARO:
Colocar na masseira o Adimix Super, o fermento e adicionar água aos poucos. 
Misturar por aprox. 15 minutos ou até atingir ponto de véu. Dividir a massa em 
pedaços de aprox. 40 g e bolear. Deixar descansar por 10 minutos e abrir a 
massa com um rolo. Fazer a borda de Granfil queijo cremoso e rechear. Fornear 
a 170°C forno turbo ou 200°C em forno lastro por aprox. 15 minutos.

Recheio: Presunto e queijo / frango desfiado com Granfil Queijo Cremoso / 
tempero a gosto.

Rendimento: aprox. 75 unidades de 40 g.
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Focaccia
INGREDIENTES:
2 kg de Adimix Super / 100 g de fermento fresco ou 30 g de fermento 
instantâneo / 100 g de azeite / 5g de alecrim / 1,1 L de água gelada.

MODO DE PREPARO:
Colocar todos os ingredientes na masseira e adicionar água aos poucos. 
Misturar até que a massa fique lisa e homogênea (massa mole). Abrir a massa 
e colocar em forma retangular untada com óleo. Deixar descansar por 1 hora, 
perfurando a massa com os dedos umedecidos em azeite. Levar ao forno por 
aprox. 15 minutos a 160°C no forno turbo ou 190°C no forno lastro (pré-assar). 
Decorar com sal grosso, alecrim e azeite. Levar ao forno novamente e deixar 
até dar o ponto.

Rendimento: aprox. 6 unidades de 500 g.
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Roletê
INGREDIENTES:
2 kg de Adimix Super / 90 g de fermento fresco ou 30 g de fermento 
instantâneo / 900ml de água gelada.

MODO DE PREPARO:
Colocar todos os ingredientes na masseira e misturar por aprox. 10 a 15 minutos 
ou até atingir ponto de véu. Temperar com cheiro verde. Dividir a massa em 
pedaços de aprox. 40 g e bolear. Deixar descansar por 10 minutos e abrir a 
massa com um rolo. Rechear. Fechar a massa e fornear a 170°C em forno turbo 
ou 200°C em forno lastro por aprox. 20 minutos.

Recheio:  200 g calabresa moída temperada / azeitonas / tempero a gosto. 

Rendimento: aprox. 75 unidades de 40 g.
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Lanche Marroquino
INGREDIENTES:
2 kg de Adimix Super / 100 g de fermento fresco ou 30 g fermento instantâneo 
/ 900ml de água gelada / Granfil Queijo Cremoso.

MODO DE PREPARO:
Colocar todos os ingredientes na masseira e adicionar água aos poucos. 
Misturar até atingir ponto de véu. Cortar a massa em pedaços de 500 g e 
bolear. Deixar fermentar por 30 minutos. Abrir a massa no formato retangular 
e colocar na forma untada com desmoldante Lisse. Pré-assar. Colocar a massa 
sobre o papel manteiga, passar Granfil Queijo Cremoso e rechear com cenoura 
ralada, alface, tomate em rodelas, peito de peru e queijo. Enrolar tipo rocambole 
e cortar ao meio.

Rendimento: aprox. 6 rocamboles 500 g.
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Hamburguer
INGREDIENTES:
2 kg de Adimix Super / 90 g de fermento fresco ou 30 g de fermento 
instantâneo / 950 ml de água gelada.

MODO DE PREPARO:
Na masseira, colocar o Adimix Super, o fermento e adicionar a água aos 
poucos. Bater até dar o ponto de véu (aprox. 8 minutos). Dividir a massa em 
partes de 60 g ou no peso desejado. Bolear (hambúrguer) e modelar. Colocar 
em formas untadas com desmoldante Lisse e deixar fermentar até o ponto 
de forneamento (aproximadamente 1 hora). Fornear a 150°C no forno turbo ou 
180°C forno lastro  por aprox. de 12 a 15 minutos.

Rendimento: aprox. 50 unidade de 50g.
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Espetinho Folhado
INGREDIENTES:
Massa: 2 kg de Adimix Super / 45 g de fermento fresco ou 15 g de fermento 
instantâneo / 900 ml de água gelada.

Para folhar: 700 g de margarina folhada.

Recheio: espetinho de queijo coalho 

MODO DE PREPARO:
Massa: Colocar todos os ingredientes na masseira e misturar por 15 minutos ou 
até atingir ponto de véu. Abrir a massa e cobrir 1/3 com margarina folhada, dar 3 
dobras de 3. Cortar a massa com 4 cm de largura e 20 cm de comprimento. 
Enrolar o espeto de queijo coalho com a massa. Pincelar com gemas e fornar 
em forno turbo a 140°C ou forno lastro a 170°C por aprox. 25 minutos.

Rendimento: aprox.  72 unidades de 50 g.
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Esfiha Semifolhada
INGREDIENTES:
Massa: 1 kg de Adimix Super / 30 g de fermento fresco ou 10 g de fermento 
instantâneo  / 450 ml de água gelada / 350 g de margarina folhada.
 
Recheio: 250 g ricota / 100 g de Granfil Queijo Cremoso / 80 g de cebola picada 
/ cheiro verde / gotas de limão / tomate picado.

MODO DE PREPARO:
Colocar na masseira todos os ingredientes da massa menos a margarina 
folhada, e bater até o ponto de véu. Abrir a massa e cobrir com 2/3 de 
margarina para folhar. Dar 2 dobras de 3. Cortar pedaços redondos de 40 g 
e afundar o centro para colocar o recheio. Fornear a 150°C no forno turbo ou 
180°C forno lastro por aprox. 20 a 25 minutos.

Rendimento: aprox. 45 unidades de 40 g.
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Dog Americano
INGREDIENTES:
2 kg de Adimix Super / 90 g de fermento fresco ou 30 g de fermento 
instantâneo / 900ml de água gelada.

MODO DE PREPARO:
Colocar todos os ingredientes na masseira e misturar por 15 minutos ou até 
dar o ponto de véu. Cortar em pedaços de 40 g. Abrir a massa e rechear com 
salsicha, pimentão em tiras, bacon e cebola em tiras. Enrolar a massa e colocar 
em assadeiras untadas. Deixar fermentar até dobrar de volume. Pincelar com 
ovos. Fornear a 150°C forno turbo ou 180°C no forno lastro por aprox. 20 a 25 
minutos.

Rendimento: aproximadamente 73 unidades.
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Lazanha Semifolhada
INGREDIENTES:
Massa: 1 kg de Adimix Super / 100 g de ovos / 45 g de fermento fresco ou  
15 g de fermento instantâneo / 400 ml de água gelada / 20 g de caldo de carne 
/ 350 g de margarina folhada.

Recheio:  300 g de queijo mussarela / 300 g de queijo prato / 300 g de queijo 
provolone / 150 g de Granfil Queijo Cremoso / 340 g de molho de tomate.

MODO DE PREPARO:
Massa: Colocar na masseira todos os ingredientes da massa. Misturar até obter 
ponto de véu. Folhear com 2 dobras de 3 e esticar a massa aprox. em 78x50cm. 
Dividir em 6 pedaços de 12x50cm e montar duas lazanhas com 3 camadas 
recheando as duas primeiras camadas. Fornear a 140°C em forno turbo ou 170°C 
forno lastro  por aprox 30 minutos.

Rendimento: aprox. 8 placas de 250 g.
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Pastel Folhado
INGREDIENTES:
Massa: 2 kg de Adimix Super / 20 g de sal / 900 ml de água gelada / 700 g de 
margarina folhada  / 75 g de fermento fresco ou 25 g de fermento instantâneo. 

Recheio: 400 g de ricota / 120 g de Granfil Queijo Cremoso / 40 g de queijo 
parmesão ralado / 20 g de manjericão fresco.

MODO DE PREPARO:
Recheio: misturar todos os ingredientes a frio.

Massa: colocar na masseira o Adimix Super e a água. Misturar por 5 min na 
velocidade 1. Adicionar o Fermento. Misturar até atingir ponto de véu.
Folheamento: Esticar a massa na mesa (1ª vez) com espessura de aprox. 1cm. 
Cobrir metade da massa esticada com uma camada de margarina folhada. Dar 
3 dobras de 3. Descansar a massa por aprox. 10 min. coberta com um plástico. 
Esticar  novamente a massa a uma espessura de aprox. 0,5cm. Cortar a massa 
com cortador redondo (10cm  de diâmetro) de 30g aprox. Colocar o  recheio 
e pincelar as bordas com ovos, fechando com a ajuda de um garfo. Deixar 
fermentar por aprox. 30 minutos. Fornear a 190°C forno lastro ou 160°C forno 
turbo por aprox. 20 minutos  

Rendimento: aprox. 26 unidades de 200 g.
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Croissant
INGREDIENTES:
2 kg de Adimix Super / 45 g de fermento fresco ou 15 g de fermento 
instantâneo / 900 ml de água gelada / 700 g de margarina folhada.

MODO DE PREPARO:
Colocar na masseira o Adimix Super, o fermento e adicionar água aos poucos. 
Misturar até atingir ponto de véu. Abrir a massa e cobrir 1/3 com margarina para 
folhear, dar 3 dobras de 3. Cortar em pedaços no tamanho desejado, Rechear 
a gosto (presunto e queijo, goiabada e queijo, chocolate forneável). Não é 
necessário tempo de descanso. Fornear no forno turbo a 150°C ou lastro 190°C 
por aprox. 20 minutos.

Rendimento: aprox. 52 unidades de 70 g.
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Empada
INGREDIENTES:
1 kg de Adimix Super / 20 g de sal / 400 g de magarina bolo / 1 ovo.

MODO DE PREPARO:
Colocar na batedeira todos os ingredientes e misturar até que a massa fique lisa 
e homogênea. Forrar as forminhas de empada com a massa numa espessura 
de 3 mm. Colocar o recheio desejado em ¾ da forminha. Fechar a empada com 
o restante da massa e pincelar com gema. Fornear a uma temperatura de 140°C 
em forno turbo ou 180°C forno lastro por aprox. 20 minutos.

Rendimento: aprox. 32 unidades de 50 g.
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Pão Folhado com Cebola
INGREDIENTES:
Massa: 2 kg de Adimix Super / 60 g de sal / 1 L de água / 200 g de margarina 
/ 500 g de margarina folhada  / 70 g de fermento fresco ou 25 g de fermento 
instantâneo / 1 pacote creme de cebola.

Recheio: 400 g de cebola picada.

MODO DE PREPARO:

Massa: colocar na masseira todos os ingredientes da massa exceto a margarina 
folhada. Misturar até atingir ponto de véu. Esticar a massa na mesa (1ª vez) com 
espessura de aproximadamente 1 cm. Cobrir metade da massa esticada com 
uma camada de margarina folhada. Dar 3 dobras de 3. Descansar a massa por 
aproximadamente 10 minutos coberta com um plástico. Esticar novamente a 
massa a uma espessura de aproximadamente 0,5cm. Espalhar a cebola por 
toda a superfície da massa. Enrolar a massa tipo trança ou rosca. Colocar em 
assadeira untada. Fermentar até o ponto (aprox. 60min.). Pincelar com ovos 
inteiros. Fornear a 180°C no forno turbo ou 210°C no forno lastro por aprox. 15 
min.

Rendimento: aprox. 26 unidades de 200 g.
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Quiche
INGREDIENTES:
Massa: 1 kg de Adimix Super / 400 g de margarina bolo / 4 gemas / 50 ml de 
água gelada.

Recheio: bacon, pimentão e tomate picado.
Cobertura: 400 g de creme de leite / 4 ovos / 100 g Granfil Queijo Cremoso / 
50 g de parmesão ralado.

MODO DE PREPARO:
Massa: Fazer uma farofa com o Adimix Super e a margarina bolo. Adicionar as 
gemas. Gelar por 2h. Misturar manualmente os ingredientes da cobertura. Colo-
car a massa  na forma, preencher com o recheio e completar com a cobertura. 
Fornear a 180°C em forno turbo ou 200°C forno lastro aprox. 20 minutos.

Rendimento: aprox. 5 tortas em forma redonda ou aro 15 cm.

18



Gran Bisqui de Alho
INGREDIENTES:
2 kg de Adimix Super / 800 ml de água / 200 ml de óleo / 15 g de fermento 
químico Adimix / 2 Ovos / 100 g de alho picado / 15 g de sal / 1 pacote de 
creme de cebola.

MODO DE PREPARO:
Bater todos ingredientes, menos o Adimix Super no liquidificador. Colocar na 
masseira acrescentando o Adimix Super e bater até a massa ficar lisa. Levar ao 
cilindro e tirar uma massa de aproximadamente 1,5 cm. Passar clara e polvilhar 
provolone com orégano. Cortar em tiras bem finas e assar em forno turbo a 
160°C ou forno lastro a 190°C por aproximadamente 15 minutos.

Rendimento: aprox. 100 unidades de 30 g.
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Pastel de Forno 
INGREDIENTES:
2 Kg de Adimix Super / 20 g de sal / 4 ovos / 30 g de fermento químico Adimix 
/ 400 g creme de leite / 400 ml água.

MODO DE PREPARO:
Bater uma massa lisa e enxuta. Cilindrar tirando massa bem fina. Colocar em 
aro tamanho desejado e rechear a gosto. Cortar e fechar. Pincelar com gema e 
fornear em forno turbo a 170°C ou forno lastro 210°C  por aproximadamente 15 
minutos.

Rendimento: aprox. 40 unidades de 70 g.
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Fricassê de Frango
INGREDIENTES:
Massa: 1 kg de Adimix Super / 500 ml de água gelada / 45 g de fermento fresco 
ou 15g de fermento instantâneo / 400 g margarina para folhear.

Recheio: 2 peitos de frango desfiado / 4 dentes de alho picados / 100 g cebola 
/ 300 g de molho de tomate / 400 g de Granfil Queijo Cremoso / 300 ml de 
água / 200 g de milho / 1 maço de cheiro verde / sal a gosto.

MODO DE PREPARO:
Massa: Bater a massa até atingir ponto de véu. Colocar margarina em 1/3 da 
massa e dar 3 dobras de 3. 

Recheio: cozinhar o frango e desfiar. Reservar. Fritar alho e cebola, acrescentar 
os outros ingredientes do recheio e deixar cozinhar por aproximadamente 5 
minutos.

MONTAGEM:
Forrar formas com a massa e colocar o recheio em cima. Assar a 180°C em for-
no lastro ou 150°C forno turbo por aprox. 20 minutos. Retirar do forno, decorar 
com queijo e levar novamente ao forno para gratinar.

Rendimento: aprox. 37 unidades de 50 g.
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Roseta folhada
INGREDIENTES:
Massa: 1 kg de Adimix Super / 400 ml de água gelada / 50 g de manteiga / 15 g 
fermento fresco ou 5 g de fermento instantâneo / 250 g de margarina folhada.

Recheio: 400 g de Granfil Queijo Cremoso / 400 g de peito de frango desfiado 
ou calabresa defumada / 40 g de azeitonas picadas / 100 g de milho verde 
cozido / 50 g de parmesão ralado.

MODO DE PREPARO:
Bater o Adimix Super com a água, a margarina e o fermento até atingir ponto 
de véu. Espalhar a margarina folhada em 1/3 da massa e dobrar uma sobre a 
outra, formando um envelope. Repetir o mesmo procedimento por mais duas 
vezes, deixando a massa na espessura fina. Cortar em quadrados no tamanho 
desejado e rechear em seguida. Fermentar por aprox. 20 minutos. Assar em 
forno lasto 180°C ou turbo 150°C por aprox. 17 minutos.

Rendimento: aprox. 35 unidades de 50 g.
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Hot Dog Folhado
INGREDIENTES:
Massa: 1 kg de Adimix Super / 2 Ovos / 400 ml água gelada / 20 g de fermento 
fresco ou 7 g de fermento instantâneo / 350 g de margarina folhada.

Recheio: 12 salsichas fatiadas ao meio / 300 g Granfil Queijo Cremoso / 200 g 
de queijo mussarela ralado / 1 tomate picado / 100 g de milho em conserva / 
40 g de batata palha.

MODO DE PREPARO:
(Reserve a margarina folhada). Bater todos os outros ingredientes da massa até 
ponto de véu. Espalhar a margarina folhada sobre a massa e dar 3 dobras de 
3. Cortar no tamanho desejado e montar o hot-dog usando metade da massa 
selecionada, deixando a outra metade para cobrir. Utilizar a batata palha para 
acabamento. Assar em forno lasto 180°C ou turbo 150°C por aprox. 30 minutos.

Rendimento: aprox. 5 unidades de 300 g.
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Enroladinho de Frios
INGREDIENTES:
Massa: 1 kg de Adimix Super / 40 g de fermento fresco ou 10 g de fermento 
instantâneo / 450 ml de água gelada. 

Recheio: 500 g de presunto picado / 500 g de queijo mussarela / 500g de 
Granfil de Queijo / 150 g de tomate picado / 100 g de cebola picada /  
5 g de orégano.

MODO DE PREPARO:
Colocar na masseira o Adimix Super, a metade da água gelada e o fermento. 
Misturar em velocidade lenta por 3 minutos, colocar o restante da água e bater 
em segunda velocidade por dez minutos ou até ponto de véu. Abrir a massa 
com um rolo em um retângulo a uma espessura de 1cm. Espalhar com uma 
espátula o Granfil Queijo, o presunto, o queijo mussarela, o tomate e a cebola 
e polvilhar o orégano. Enrolar como um rocambole e cortar o tamanho que 
desejar. Pincelar com gema e levar em uma assadeira untada com LISSE em 
armário fechado até dobrar de volume. Fornear em forno turbo a 150°C ou 
lastro a 180 °C por aproximadamente 15 minutos.

Rendimento: 75 unidades de 40 g.
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Empanada Argentina
INGREDIENTES:
Massa: 2 kg de Adimix Super / 30 g de fermento químico / 400 ml de água / 
200 g de margarina bolo / 200 g de creme de leite.

Recheio: 1,5 kg de carne moída / 600 g de cebola picada / 150 ml de azeite 
6 unidades de ovos cozidos picado      / 6 unidades de batatas cozidas picadas / 
uvas passas, sal e pimenta a gosto.

MODO DE PREPARO:
Recheio: Refogar a carne com a cebola e azeite, acrescentar os temperos, 1 
xicara de água quente e, por último, os ovos e as batatas picadas. Deixar esfriar.

Massa: Bater todos ingredientes da massa em uma masseira e cilindrar até 
alisar. Tirar com espessura fina, cortar com cortador redondo 60 g, rechear 
e modelar. Pincelar com gemas e deixar crescer por aproximadamente 
20 minutos. Fornear a 200°C (forno lastro) ou 170°C (forno turbo) por 
aproximadamente 15 minutos.

Rendimento: aprox. 46 unidades.
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Pão Folhado de Calabresa
INGREDIENTES:
Massa: 2 kg de Adimix Super / 40 g de fermento fresco ou 15 g de fermento 
instantâneo / 900 ml de água gelada / 700 g de margarina folhada. 

Recheio : 1 kg de calabresa picada / 500 g de Granfil de Queijo Adimix /
200 g de tomate picado / 140 g de cebola picada  / 150 g de azeitona picada /  
5 g de orégano.

MODO DE PREPARO:
Colocar na masseira o Adimix Super, a metade da água e o fermento. Misturar 
por 3 minutos na primeira velocidade, colocar a segunda parte da água e bater 
em segunda velocidade por 10 minutos ou até ponto de véu. Abrir a massa em 
um retângulo, colocar a margarina folhada e dar 1 dobra de 3, repetindo  esse 
procedimento por mais 3 vezes. Em seguida, abrir a massa em um retângulo 
de dois centímetros e cortar em tiras de 200 g. Colocar o recheio no centro 
da massa, trançar e fazer cortes em cima, pincelando com gemas. Fornear em 
forno turbo por vinte minutos a 150°C ou lastro 180°C por aproximadamente 20 
minutos.

Rendimento: aprox. 18 unidades.
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Pastel Gratinado
INGREDIENTES:
1 kg de Adimix Super / 100 g de creme de leite / 20 g de fermento fresco ou 7 g 
de fermento instantâneo / 50 g de ovos / 300 ml de água gelada. 

MODO DE PREPARO:
Em uma masseira, colocar todos ingredientes da massa e bater até obter o 
ponto de véu. Bolear com 40 g, deixar descansar e abrir com auxílio de um 
rolo. Rechear a gosto e fechar em meia lua. Pintar com gemas e passar no 
parmesão. Deixar crescer por 20 minutos e fornear em forno turbo a 150°C ou 
lastro 180°C por aprox. 15 minutos.

Rendimento: aprox. 35 unidades de 40 g.
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Pão Delícia Blumenau
INGREDIENTES:
Massa: 1 kg de Adimix Super / 60 g de fermento fresco ou 20 g fermento 
instantâneo / 450 ml de água gelada.

Recheio: 350 g de linguiça Blumenau / 80 g de cebola, 100 g de tomate /  
30 g de cheiro verde / 200 g / Granfil Queijo (misturar tudo e reservar).

Cobertura: 300 g de fubá médio / 50 g de queijo parmesão / 100 ml de azeite /  
50 g de salsinha picada (misturar tudo e reservar).

MODO DE PREPARO:
Colocar em uma masseira o Adimix super, metade da água, o fermento e misturar 
por 2 minutos. Passar para a velocidade 2, acrescentando a água aos poucos e 
bater por aproximadamente 10 minutos até ponto de véu.
Cortar a massa em peças de 85 g, bolear e deixar descansar por 10 minutos coberta 
com um plástico. Abrir a massa, colocar o recheio e fechar em formato de bolinha. 
Pincelar com gema, colocar a cobertura que está reservada por cima e deixar 
crescer por aproximadamente 30 minutos em armário fechado. Fornear em  forno 
turbo a 140°C ou forno lastro 180°C por aproximadamente 20 minutos.

Rendimento: aprox. 17 unidades de 85 g.
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Pão de Torresmo
INGREDIENTES:
2 kg de Adimix Super / 250 g de banha / 100 g de ovos / 30 g de fermento 
fresco ou 10 g de fermento instantâneo / 500 ml de água gelada / 500 g de 
margarina para folhados / 1200 g de torresmo frito.

MODO DE PREPARO:
Colocar todos os ingredientes secos na masseira e misturar. Acrescentar os 
ovos e parte da água. Reservar o restante da água. Acrescentar o fermento 
e o restante da água aos poucos. Bater até o ponto de véu. Abrir a massa 
num formato retangular, aplicar a margarina para folhados em 2/3 da massa, 
dobrar a massa em três. Abra a massa e repita o processo de três dobras. Abrir 
a massa novamente, cortar no tamanho e formato desejado, rechear com 
o torresmo, pincelar e levar para crescer em armário fechado até dobrar de 
tamanho. Fornear em forno pré-aquecido, forno lastro 200°C ou forno turbo 
160°C por aproximadamente 20 minutos.

Rendimento: aprox. 21 unidades.
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Pão de Banha
INGREDIENTES:
2 kg de Adimix Super / 250 g de banha / 100 g de ovos / 60 g de fermento  
fresco ou 20g de fermento instantâneo / 500 ml de água gelada.

MODO DE PREPARO:
Colocar todos os ingredientes secos na masseira e misturar. Acrescentar os 
ovos e parte da água, reservar o restante da água. Acrescentar o fermento e o 
restante da água aos poucos. Bater até o ponto de véu. Cortar as peças com 
320 g, deixar crescer até dobrar de tamanho e pincelar com ovos. Fazer cortes 
profundos, um próximo do outro. Fornear em forno pré-aquecido, forno turbo 
150°C ou forno lastro 180°C por aproximadamente 20 minutos.

Rendimento: aprox. 9 pães.
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Trança Catarina
INGREDIENTES: 
Massa: 1 kg de Adimix Super / 20 g de fermento fresco ou 7 g de fermento 
instantâneo / 450 ml de água gelada / 350 g de margarina folhada. 

Recheio: 500g de calabresa ralada  / cheiro verde e vinagrete a gosto

Decoração:  500 g de Granfil Queijo / vinagrete a gosto

MODO DE PREPARO: 
Em uma masseira colocar todos ingredientes da massa, exceto a margarina 
folhada, e bater até obter o ponto de véu. Abrir a massa, colocar a margarina 
folhada no centro,  envelopar e dar 3 dobras de 3. Deixar a massa descansar por 
10 minutos e após abrir em formato de retângulo. Cortar com 100 g, rechear e 
modelar em formato de trança. Decorar a gosto.

Rendimento: aprox. 18 unidades.



Taleme (Pastel Árabe)
INGREDIENTES:
1 kg de Adimix Super / 350 ml de água / 100 g de fubá / 200 g de Iogurte 
natural / 30 g de fermento fresco.    

MODO DE PREPARO:
Em uma masseira, juntar todos os ingredientes, colocando a água aos poucos. 
Bater até formar uma massa lisa e dividir em bolinhas de 60 gramas cada. 
Deixar descansar por 10 minutos. Abrir as bolinhas, rechear a gosto e fechar no 
formato de esfiha. Aquecer uma chapa ou frigideira untada com desmoldante 
Lisse e grelhar dos dois lados.

Rendimento: aprox. 28 unidades.
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Galete
INGREDIENTES:
2kg de Adimix Super / aproximadamente 1 L de água / 150 g de óleo /
60 g de fermento fresco ou 20g de fermento instantâneo.

MODO DE PREPARO:
Colocar todos os ingredientes em uma masseira e bater por aproximadamente 
5 minutos até formar uma massa lisa. Dividir em bolinhas com 100 g cada, 
deixar descansar em uma assadeira com farinha por 20 minutos e abrir a massa 
com aproximadamente 10 cm. Rechear a gosto, dobrar as laterais e colocar em 
assadeira untada. Fornear em forno pré-aquecido, forno lastro 200°C ou forno 
turbo 160°C por aproximadamente 15 minutos.

Rendimento: aprox. 32 unidades.
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Rosquinha de Pinga
INGREDIENTES:
2 kg de Adimix Super / 150 g de ovos / 100 g de óleo / 50 g de fermento 
químico / 350 g de pinga / 300 ml de água.

MODO DE PREPARO:
Colocar todos os ingredientes na masseira e misturar até ponto de véu.
Cilindrar e abrir a massa em forma de retângulo. Dividir em pequenos bastões 
de 30 g. Modelar em forma de rosquinhas e colocar nas assadeiras untadas 
com desmoldante Lisse.
Fornear em forno lastro a 180°C ou forno turbo a 150°C por aproximadamente  
20 minutos.

Rendimento: aprox. 96 rosquinhas. 
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Barquinha
INGREDIENTES:
Massa: 1 kg de Adimix Super / 100 g de ovos / 20 g de fermento fresco ou 7 g 
de fermento instantâneo / 350 ml de água. 

Recheio: 500 g de palmito / 200 g de Granfil Queijo / 1 tomate picado / cebola, 
alho e cheiro verde a gosto.

MODO DE PREPARO:
Em uma masseira, colocar todos ingredientes da massa e bater até obter o 
ponto de véu. Cortar com 40 g, bolear, deixar descansar e abrir uma massa bem 
fina com auxílio de um rolo. Polvilhar fubá e farinha, colocar o recheio, dobrando 
em barquinha e cobrindo com queijo mussarela. Fornear em forno turbo a 180°C 
ou forno lastro a 210 °C por aproximadamente 12 minutos. 

Rendimento: aprox. 36 unidades.
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Cheese Pizza
INGREDIENTES:
Massa: 1 kg de Adimix Super / 2 ovos / 20 g de fermento fresco / 350 ml de 
água gelada. 

Recheio: 500 g de presunto ralado / 250 g de mussarela ralada / 300 g de 
Granfil Queijo / 50 g de parmesão ralado / cheiro verde, tomate e cebola a 
gosto.

MODO DE PREPARO:
Em uma masseira colocar todos ingredientes da massa e bater até atingir o 
ponto de véu. Cortar em pedaços de 100 g. Bolear e deixar descansar por aprox. 
15 min.
Montagem: em uma forma untada aro 20, abrir a massa e colocar o recheio. 
Depois abrir a segunda camada e colocar outra camada de recheio para cobrir. 
Pincelar com gemas e decorar a gosto.
Fornear a 180°C forno lastro ou  150°C forno turbo por aproximadamente 30 
minutos.

Rendimento: aprox. 14 unidades.
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Hamburgão
INGREDIENTES:
Massa: 2 kg de Adimix Super / 90 g de fermento fresco ou 30 g de fermento 
instantâneo / 900 ml de água gelada.

Recheio: presunto, queijo mussarela, hambúrguer, Granfil Queijo Cremoso, 
vinagrete a gosto .

MODO DE PREPARO:
Colocar todos ingredientes da massa na masseira e bater por aprox. 15 minutos 
ou até o ponto de véu. Cortar em pedaços de 85g, cobrir com um plástico e 
deixar descansar 10 min.

MONTAGEM: 
Em um assadeira untada, abrir a massa e colocar o presunto, a mussarela, o 
Granfil Queijo, o vinagrete e, por último, o hambúrguer. Fechar as pontas e virar 
a massa. Pincelar com gemas e deixar fermentar até dobrar o volume. Fornear 
a 150°C em forno turbo ou 180°C em forno lastro por aproximadamente 20 
minutos.

Rendimento: aprox. 35 unidades.
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Delícia de Bacon com Egg
Massa: 1 kg de Adimix super / 60 g de fermento fresco ou 20 g de fermento 
instantâneo / 10 g de orégano / 450 ml de água gelada.

Recheio: 600 g de Granfil Queijo / 400 g de Bacon / 100 g de queijo parmesão 
ralado,  100 g de cheiro verde / 20 gemas. 

MODO DE PREPARO 
Colocar na masseira o Adimix super, orégano, metade da água e misturar por 
aproximadamente 2 minutos na velocidade 1. Acrescentar o fermento, misturar 
por mais 1 minuto, passar para a velocidade 2 acrescentando a água aos poucos 
e bater por aproximadamente 10 minutos até ponto de véu. Cortar peças de  
40 g, bolear e colocar em assadeiras. Deixar crescer até dobrar de volume em 
armário fechado. Abrir com os dedos o centro da massa como esfiha, pincelar 
com gema as extremidades da massa e colocar no centro o granfil queijo, o 
bacon e por cima uma gema de ovo. Polvilhar queijo parmesão, cheiro verde e 
fornear em forno turbo a 140°C ou forno lastro 180°C por aproximadamente 5 
minutos com ventoinha desligada e mais 10 minutos aproximadamente com a 
ventoinha ligada.

Rendimento: aprox. 38 unidades.
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Pão Mineiro
INGREDIENTES:
2 kg de Adimix Super / 700 ml de água gelada / 15 g de caldo de carne / 100 ml 
de óleo / 100 g de ovos / 120 g de cebola picada / 80 g cebolinha picada /  
5 g de orégano / 50 g de fermento fresco ou 17 g de fermento instantâneo / 
800 g de queijo meia cura.

Deroração: Farofa salgada: 300 g de fubá médio / 50 g de parmesão / salsinha 
a gosto.

MODO DE PREPARO:
Colocar na masseira o Adimix Super, o óleo, os ovos, orégano, o caldo de carne 
e misturar por 1 minuto. Adicionar a água aos poucos. Passar para a segunda 
velocidade e continuar o batimento. Colocar o fermento e o restante dos 
ingredientes, (exceto o queijo) e bater até ponto de véu.
Dividir em peças de 40g cada. Modelar em bisnaga com 10 g de queijo dentro. 
Colocar nas assadeiras untadas com desmoldante Lisse 4 bolinhas de 40 g, 
uma ao lado da outra e cobrir com a decoração. Fornear em forno lastro a 180°C 
ou forno turbo a 150°C por aproximadamente 20 minutos.

Rendimento: aprox. 24 unidades de 160 g.
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Pão Pesto
INGREDIENTES:
2 kg de Adimix Super / 50 g de fermento fresco ou 17 g de fermento 
instantâneo / 20 g de manjericão desidratado / 200 g de azeite / 2 ovos / 10 g 
de mel / 100 g de nozes / 700 ml de água gelada (aprox.).

Deroração: Farofa salgada: 300 g de fubá médio / 50 g de queijo parmesão / 
manjericão e nozes triturada. 

MODO DE PREPARO:
Em uma masseira, colocar todos ingredientes da massa e bater até atingir o 
ponto de véu. Cortar com 40g, bolear e deixar descansar por 10 min . Colocar 
em forminha untada, 4 bolinhas de 40 g e cobrir com a decoração. Fornear em 
180°C forno lastro ou 150°C forno turbo por aprox. 25 minutos.

Rendimento: aprox. 20 unidades de 160 g.
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Sfogliatelli
INGREDIENTES:
2 kg de Adimix Super / 90 g de fermento fresco ou 30 g de fermento 
instantâneo / 900 ml de água gelada / 600 g de margarina folhada.

MODO DE PREPARO:
Colocar na masseira o Adimix Super, o fermento e adicionar água aos poucos. 
Misturar por aprox. 15 minutos ou até atingir ponto de véu. Abrir a massa e 
cobrir 1/3 com margarina folhada, dar 2 dobras de 3. Deixar descansar por 10 
minutos e abrir a massa com um rolo. Rechear, fechar e fornear a 170°C forno 
turbo ou 200°C em forno lastro por aprox. 15 minutos. Após esfriar, polvilhar 
Acúcar gelado Adimix.

Recheio: Creme Confeiteiro Pronto.

Rendimento: aprox. 88 unidades de 40 g.

41



Danese
INGREDIENTES:
Massa: 2 kg de Adimix Super / 60 g de fermento fresco ou 20 g de fermento 
instantâneo / 900 ml de água gelada.

Para folhear: 700 g de margarina folhada.

Recheio: Granfil sabor desejado / leite condensado.

MODO DE PREPARO:
Colocar o Adimix Super, fermento e a água na masseira e bater até atingir ponto 
de véu. Colocar a massa na mesa e polvilhar com farinha. Colocar margarina 
folhada em 1/3 da massa e dar 3 dobras de 3. Deixar a massa descansar coberta 
com um plástico por aproximadamente 20 minutos. Cobrir a massa com 
recheio Granfil sabor desejado, enrolar em fatia húngara e pincelar com gemas. 
Fornear a 160°C (forno turbo) ou 200°C (forno lastro) por aproximadamente 15 
minutos. Pincelar com leite condensado e confeitar com uma gota de Granfil 
sabor desejado.

Rendimento: aprox. 73 unidades de 50 g.
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Mil Folhas
INGREDIENTES:
Massa: 1 kg de Adimix Super / 500 ml de água / 30 g de fermento fresco ou  
10 g de fermento instantâneo.

Para folhear: 350 g de margarina folhada.

Recheio: Creme Confeiteiro Pronto.

MODO DE PREPARO:
Colocar o Adimix Super, fermento e a água na masseira e bater até atingir ponto 
de véu. Colocar a massa na mesa e polvilhar com farinha de trigo. Colocar 
margarina folhada em 1/3 da massa e dar 3 dobras de 3, sendo que na última 
a massa deve ficar com uma espessura de 1 cm. Deixar a massa descansar 
coberta com um plástico por aproximadamente 15 minutos. Afinar a massa 
novamente e cortar no tamanho desejado. Furar a massa com um garfo (como 
em massa de pizza) e fornear a 130°C (forno turbo) ou 150°C (forno lastro) até 
que a massa fique seca, (aproximadamente 15 minutos).  
Após esfriar, cortar em retângulos, rechear com o creme pronto e cobrir com 
Açucar Gelado e farelos de massa.

Rendimento: aprox. 5 unidades de 400 g.
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Long John
INGREDIENTES:
Massa: 2 kg de Adimix Super / 100 g de fermento fresco ou 35 g de fermento 
instantâneo / 600 ml de água / 4 ovos.

Recheio: Granfill sabor desejado.

MODO DE PREPARO:
Colocar na masseira o Adimix Super, fermento e os ovos. Misturar e colocar 
água gelada aos poucos. Continuar misturando até o ponto de véu. Bolear 
a massa e deixar fermentar por 30 minutos. Abrir a massa com o rolo na 
espessura de aprox. 2cm. Furar toda a massa, cortar em formatos retangulares 
de 60 g (aprox. 12x5 cm). Fermentar por aprox. 20min. ou até o ponto. Fritar em 
óleo/ gordura a 170°C por aprox. 1 minuto e meio de cada lado. Deixar esfriar, 
rechear e confeitar a  gosto. 

Rendimento: aprox. 58 unidades de 50 g.
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Donuts
INGREDIENTES:
2 kg de Adimix Super / 100 g de fermento fresco ou 30 g de fermento 
instantâneo / 800 ml de água gelada / 4 ovos.

MODO DE PREPARO:
Colocar na masseira o Adimix Super, o fermento e os ovos. Misturar e colocar 
água gelada aos poucos. Continuar misturando até o ponto de véu. Fermentar 
por 30 minutos. Com auxílio de um rolo, abrir a massa até a espessura de 
aprox. 1 cm.  Utilizando outro molde redondo de aprox. 7cm de diâmetro, cortar 
a massa. Utilizando outro molde redondo de aprox. 2,5 cm, cortar / furar o 
meio das peças. Fermentar por aprox. 20 minutos ou até o ponto. Fritar a 170°C 
por aproximadamente 1 minuto e meio de cada lado. Deixar esfriar, rechear e 
confeitar a gosto. 

Rendimento: aprox. 58 unidades 50 g.
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Lua De Mel
INGREDIENTES:
Massa: 1 kg de Adimix Super / 300 ml de água / 45 g de fermento fresco ou 15 g 
de fermento instantâneo / 200 g de ovos.

Recheio: 400 g de Granfil Maracujá.

Calda: 1 L de água / 800 g de leite condensado / 150 g de coco ralado seco.

MODO DE PREPARO:
Massa: Colocar na masseira o Adimix Super, o fermento e os ovos. Misturar na 
velocidade 1 por aproximadamente 4 minutos, colocando a água (200ml) aos 
poucos. Misturar na velocidade 2 até o ponto de véu (aprox. 2 minutos). Bolear 
e descansar por 10 minutos, cobrindo com plástico. Cortar a massa em 2 partes 
de 750 g. Dividir cada parte em pedaços de 25 g. Bolear e fermentar por aprox. 1 
hora e 30 minutos, ou até o ponto. Fornear a 180°C forno turbo ou 200°C forno 
lastro  por aproximadamente 10 min. sem vapor. Rechear a lua de mel com 
Granfil Maracujá através de uma abertura lateral.

Calda: Preparar uma calda quente com água e o leite condensado e umedecer 
as luas de mel. Passar no coco ralado seco ou leite ninho.

Rendimento: aprox. 38 luas de mel de 50 g.
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Sonho
INGREDIENTES:
Massa: 2kg de Adimix Super / 90 g de fermento fresco ou 30 g de fermento 
instantâneo / 600 ml de água gelada / 200 g de ovos (4 unid)

Recheio: Granfil Baunilha ou Cremes Confeiteiro Pronto.

MODO DE PREPARO:
Colocar na masseira o Adimix Super, o fermento, os ovos e adicionar água aos 
poucos. Misturar por aprox. 4 minutos. Cilindrar a massa, bolear e descansar por 
10 minutos. Dividir em pedaços aprox. de 50 g cada. Modelar e deixar fermentar 
até o ponto (aprox. 60 minutos). Fritar no óleo a uma temperatura máxima de 
180°C. Colocar em papel absorvente, deixar esfriar, cortar ao meio e rechear a 
gosto. Polvilhar com açúcar de confeiteiro.

Rendimento: aprox. 58 unidades de 50 g.

47



Palitinho de Limão
INGREDIENTES:
Massa: 2 kg de Adimix Super / 100 g de fermento fresco ou 35 g de fermento 
instantâneo / 900ml água gelada.

Recheio: Granfil Limão

MODO DE PREPARO:
Colocar na masseira o Adimix Super, o fermento e adicionar água aos poucos. 
Misturar por aprox. 10 a 15 minutos ou até que a massa fique bem lisa. Modelar 
no tamanho desejado. Deixar descansar até o ponto de forno. Pincelar com 
gemas e rechear com Granfil Limão. Fornear a 150°C no forno turbo ou 180°C no 
forno lastro por aprox. 30 a 40 minutos.

Rendimento: aprox.  60 unidades de 50 g.
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Sonho Americano
INGREDIENTES:
Massa: 2 kg de Adimix Super / 90 g de fermento fresco ou 30 g de fermento 
instantâneo/ 630 ml água gelada / 4 ovos.

Cobertura: 150 g de açúcar de confeiteiro / 400 g de leite integral em pó / 10 g 
de canela em pó / 500 g de margarina.

MODO DE PREPARO:
Colocar todos os ingredientes na masseira e adicionar água aos poucos. 
Misturar até que a massa fique lisa e homogênea. Deixar descansar por 20 
minutos. Abrir a massa e modelar com uma forminha redonda. Colocar na 
assadeira e deixar descansar por mais 20 minutos. Levar ao forno turbo por 
aprox. 5 minutos a 170°C no forno turbo ou 200°C no forno lastro. Aquecer  
500 g de margarina até derreter. Mergulhar os sonhos na margarina derretida e 
passar na cobertura.

Rendimento: aprox. 190 unidades de 15 g.
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Pretzel
INGREDIENTES:
1 kg de Adimix Super / 20 g de fermento fresco ou 5 g de fermento instantâneo 
/ 500 ml de água gelada / 2 ovos.

MODO DE PREPARO:
Colocar na masseira todos os ingredientes e adicionar água gelada aos poucos. 
Misturar por aprox. 2 minutos na velocidade 1. Cobrir a massa com plástico 
e deixar descansar por 10 minutos. Cortar a massa em pedaços de 90 g. 
Modelar em tiras de 80 cm de comprimento. Modelar em formato de pretzel. 
Deixar fermentar até dobrar de volume. Fritar no óleo a 170°C. Passar o pretzel 
totalmente na cobertura (açúcar com canela, coco ralado, etc).

Rendimento: aprox. 20 unidades de 90 g.
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Fatia Húngara
INGREDIENTES:
Massa: 1 kg de Adimix Super / 2 ovos / 400 ml de água  / 45 g de fermento 
fresco ou 15 g de fermento instantâneo.

Recheio: 700 g de creme confeiteiro pronto / 400 g de coco ralado.

MODO DE PREPARO:
Colocar todos os ingredientes da massa na masseira e misturar até ponto de 
véu. Deixar descansar por 10 minutos. Abrir a massa, aplicar o recheio e enrolar 
feito rocambole.
Cortar em pedaços de 30 g e deixar fermentar por aproximadamente 40 
minutos. Pincelar com gemas e fornear a 180°C em forno lastro ou 150°C em 
forno turbo por aproximadamente 20 minutos.

Rendimento: aprox. 41 unidades.
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Torta de Morango
INGREDIENTES:
1 kg de Adimix Super / 200 g de açúcar refinado / 2 ovos / 400 g de  
margarina bolo

MODO DE PREPARO:
Colocar na batedeira todos os ingredientes e misturar até que a massa fique lisa 
e homogênea. Dividir a massa em 2 partes iguais. Abrir a massa com auxílio de 
um garfo e colocar em forma redonda aro 15 cm. Fornear a uma temperatura 
de 140°C em forno turbo ou 180°C no lastro, por aproximadamente 20 minutos. 
Deixar esfriar. Colocar recheio a gosto (creme confeiteiro, frutas, etc).

Rendimento: 4 tortas em forma média
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Pastelzinho de Pasta Alemã
INGREDIENTES:
Massa: 1 kg de Adimix Super / 20 g de fermento fresco ou 8 g de fermento 
instantâneo / 450 ml de água gelada / 350 g de margarina folhada.
 
Recheio: 1 kg de Pasta Alemã Adimix de Coco ou Morango 

Cobertura: Geleia Cristal Adimix 

MODO DE PREPARO:
Colocar na masseira o Adimix Super, a metade da água e o fermento. Misturar 
por 3 minutos na primeira velocidade, colocar a segunda parte da água e bater 
em segunda velocidade por dez minutos ou até ponto de véu. Abrir a massa em 
um retângulo, colocar a margarina folhada e dar 1 dobra de 3, repetindo esse 
procedimento por mais 3 vezes. Em seguida, abrir a massa em um retângulo 
de dois centímetros, cortar redondo com 40 g e colocar em forminhas de 
empada untadas com Desmoldante Lisse, cobrindo com a Pasta Alemã no 
sabor desejado. Fornear em forno turbo a 150°C ou forno lastro 180°C por 
aproximadamente 20 minutos. Após esfriar, decorar com Geleia Cristal Adimix. 

Rendimento: aprox. 45 unidades.
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Cannoli
INGREDIENTES:
Massa: 1 kg de Adimix Super / 200 g de gordura vegetal / 10 g de sal / 20 g de 
fermento químico / 100 g de ovos / 50 ml de vinagre branco.

Recheio: 2 kg de creme confeiteiro pronto / 1 kg de creme de leite 

MODO DE PREPARO:
Misturar em uma masseira todos ingredientes da massa até homogeneizar. 
Cilindrar até alisar. Abrir a massa bem fina e cortar redondo. Enrolar a massa no 
canudo de inox especial para cannoli. Fritar em óleo quente até dourar. Retirar 
os canudos e deixar escorrer. Quando a massa esfriar, retirar o canudo, rechear 
e polvilhar Açúcar Gelado Adimix.

Recheio: misturar manualmente.

Rendimento: aprox. 48 unidades.
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Rosquinha de Laranja
INGREDIENTES:
Massa: 2 kg de Adimix Super / 4 ovos / 700 ml de suco de laranja gelado
80 g de fermento fresco ou 27 g de fermento instantâneo / raspas de 2 laranjas.

Calda de laranja: ferver 1 litro de suco de laranja com 300 g de açúcar.

MODO DE PREPARO:
Em uma masseira, colocar todos ingredientes da massa e bater até obter o 
ponto de véu. Dividir a massa em peças de 40 g e deixar descansar por 15 
minutos. Modelar em formato de rosca, pincelar com gema e deixar fermentar 
até o ponto. Fornear em forno turbo a 160°C ou forno lastro a 200°C por 
aproximadamente 10 minutos. Após esfriar, banhar as rosquinhas com a calda e 
passar no açúcar refinado.

Rendimento: aprox. 74 unidades de 400 g.
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Pão de Leite Condensado
INGREDIENTES:
2 kg de Adimix Super / 4 ovos / 4 gemas / 300 g de leite condensado
80 g de fermento fresco ou 27g de fermento instantâneo / 450 ml de água 
gelada 

MODO DE PREPARO:
Em uma masseira, colocar todos ingredientes da massa e bater até obter o 
ponto de véu. Dividir a massa em peças de 200 g e deixar descansar por 15 
minutos. Modelar, cortar, pincelar com gemas e deixar fermentar até o ponto. 
Fornear em forno turbo a 150°C ou forno lastro a 190°C por aproximadamente 
20 minutos. Após sair do forno, passar leite condensado e polvilhar Açúcar 
Gelado Adimix.

Rendimento: aprox. 15 unidades.
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Cronuts
INGREDIENTES:
Massa: 2 kg de Adimix Super / 1 L de água / 200 g  de ovos / 
30 g de fermento fresco ou 10g de fermento instantâneo / 700 g de margarina 
folheada.   

Calda de laranja: ferver 1 L de suco de laranja com 300 g de açúcar.

MODO DE PREPARO:
Em uma masseira, juntar o Adimix Super, os ovos e o fermento, colocando a 
água aos pouco. Bater até o ponto de véu. Em seguida, abrir a massa, colocar a 
margarina folhada e abrir dando 3 dobras de 3, repetindo o processo três vezes. 
Na última dobra, abrir a massa com 2 centímetros. Deixar descansar por 10 
minutos, cortar com cortador de donuts com 40 g e levar para fritar .

Recheio e cobertura a gosto. 

Obs: O cronuts é um donuts folhado.

Rendimento: aprox. 97 unidades
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Delícia de Coco
INGREDIENTES:
Massa: 1 kg de Adimix Super / 60 g de fermento fresco ou 20 g de fermento 
instantâneo / 100 g de ovos / 40 g de margarina sem sal / 20 g de açúcar /  
250 ml de água gelada.

Recheio: 1 kg de Pasta Alemã de Coco 

Cobertura: 200 g de Ganache Chocolate Meio Amargo / 200 g de gotas de 
chocolate.

MODO DE PREPARO:
Massa: colocar na masseira o Adimix Super, açúcar, margarina e os ovos e 
misturar na primeira velocidade por 2 minutos. Em seguida, colocar a metade 
da água, misturar por mais 2 minutos, colocar o fermento e misturar por mais 2 
minutos, colocando o restante da água aos poucos. Bater por mais 10 minutos 
até ponto de véu. Bolear e cortar peças de 40g, colocar na assadeira e levar 
para fermentar até dobrar de volume. Abrir com os dedos o centro da massa 
como esfiha, pincelar com gema as extremidades da massa e colocar no centro 
a Pasta Alemã de Coco. Polvilhar açúcar cristal e fornear em forno turbo a 140°C 
ou forno lastro 180°C por  aproximadamente 20 minutos. Após esfriar, derreter o 
ganache decorar com riscos e gotas de chocolate.

Rendimento: aprox. 36 unidades.
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Folhadinho de Nozes
INGREDIENTES:
Massa: 1 kg de Adimix Super / 20 g de fermento fresco ou 7 g de fermento 
instantâneo / 480 ml de água gelada / 350 g de margarina folhada.
 
Recheio: 200 g de Granfil Nozes / 100 g de nozes triturada. 
 
Decoração: 200 g de Granfil Doce de Leite e nozes inteiras.

Calda de laranja: ferver 1 L de suco de laranja com 300 g de açúcar.

MODO DE PREPARO:
Em uma masseira, colocar todos ingredientes da massa, exceto a margarina 
folhada e bater por aprox. 10 min ou até atingir o ponto de véu. Abrir a massa, 
espalhar a margarina em 1/3 da massa e dobrar uma sobre a outra, formando 
um envelope. Repita o mesmo procedimento por mais 2 vezes .
Após abrir a massa em um retângulo de 1 cm, rechear e enrolar em formato de 
rocambole. Cortar com 2 cm (40 g), pincelar com gemas e colocar na assadeira 
para  fermentar por aproximadamente 10 min. Fornear a 150°C em forno turbo 
ou 180 °C forno lastro por aproximadamente 15 minutos .

Rendimento: aprox. 46 unidades.
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Catavento de Frutas
INGREDIENTES:
Massa: 2 kg de Adimix Super / 45 g de fermento fresco ou 15 g de fermento 
instantâneo / 900 ml de água gelada  / 700 g de margarina folhada.

Recheio: 400 g de Creme de Confeiteiro Pronto Adimix / 300 g de morango
100 g de Geleia de Brilho Adimix  / 40 g de Açúcar Gelado Adimix. / 1 kg de 
Pasta Alemã de Coco. 

Cobertura: 200 g de Ganache Chocolate Meio Amargo / 200 g de gotas de 
chocolate.

MODO DE PREPARO:
Em uma masseira, colocar todos ingredientes da massa, exceto a margarina 
folhada, acrescentando a água aos poucos e bater até atingir o ponto de véu. 
Abrir a massa e cobrir 1/3 da massa com a margarina e dar 3 dobras de 3. 
Deixar descansar por 10 minutos coberto com um plástico. Abrir a massa em 
um retângulo de 2 cm, cortar em quadrados de 40 g e modelar em formato 
catavento. Pincelar com gemas e assar a 150°C forno turbo ou 180°C forno lastro  
por  aproximadamente 15 minutos.
Decorar a gosto. 

Rendimento: aprox. 90 unidades.
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Quiche Doce
INGREDIENTES:
Massa: 1 kg de Adimix Super / 400 g de margarina bolo / 1 ovo.

Recheio: 500 g de Granfil sabor desejado / 200 g de creme de leite / 6 ovos 
inteiros / 100 g de Granfil Queijo Cremoso / 50 g de queijo parmesão ralado.

MODO DE PREPARO:
Misturar todos os ingredientes da massa manualmente até formar uma massa 
flora, colocar em formas de quiche sem untar. Misturar os ingredientes do 
recheio manualmente e rechear. Fornear em forno turbo a 150°C ou forno lastro 
a 180°C por aprox. 25 minutos.

Rendimento: aprox. 45 unidades de 70 g.



Doce Colombo
INGREDIENTES:
Massa: 1 kg de Adimix Super / 400 ml de água gelada / 20 g de fermento fresco 
ou 7 g de fermento instantâneo / 350 g de margarina folhada.

Recheio: 500 g de Creme de Confeiteiro Pronto Adimix / 150 g de uvas passas / 
150 g de maçã picada / 150 g de frutas cristalizadas.

Decoração: 3 g de canela em pó / 50 g de Açúcar Gelado Adimix.

MODO DE PREPARO:
Em uma masseira, colocar todos ingredientes da massa, (exceto a margarina 
folhada) adicionar a água aos poucos e bater até atingir o ponto de véu. Abrir 
a massa, colocar a margarina folhada no centro e dar 1 dobra de 3. Repetir o 
processo por mais 2 vezes. Abrir a massa em um retângulo de 2 cm, colocar 
em uma assadeira e fornear a 150°C forno turbo ou 180°C em  forno lastro por 
aprox. 20 minutos ou até a massa ficar crocante. 
Após esfriar, cobrir com o creme, espalhar o recheio por toda massa e decorar 
com a canela e o Açúcar Gelado Adimix. Cortar em pedaços de 50 g e servir.

Rendimento: aprox. 44 unidades.
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Pão de Canela
INGREDIENTES:
Massa: 2 kg de Adimix Super / 90 g de fermento fresco ou 30 g de fermento 
instantâneo / 900 ml de água gelada / 10 g de canela.

Para folhar: 700 g de margarina folhada.

Recheio: 150 g de Recheio Granfil Maçã com canela.

MODO DE PREPARO:
Colocar na masseira todos os ingredientes da massa e misturar por aprox. 
10 minutos até ponto de véu. Abrir a massa e colocar 1/3 de margarina. Dar 3 
dobras de 3  e abrir em retângulo. Aplicar o recheio Granfil e dar mais 1 dobra.
Cortar em pedaços de 200 g e modelar tipo trança. Descansar por aprox. 20 
minutos. Fornear sem vapor a 140°C forno turbo ou 180°C forno lastro por aprox 
25 minutos.

Rendimento: aprox. 15 unidades
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Pastelzinho de Banana
INGREDIENTES:
Massa: 1 kg de Adimix Super / 20 de fermento biológico fresco ou 8 g de fermento 
instantâneo / 450 ml de água gelada  / 350 g de margarina folhada. 

Recheio: 800 g de Granfil Bananada Cremosa / 10 g de canela em pó / 150 g de 
Açúcar Gelado Adimix.

MODO DE PREPARO:
Colocar na masseira o Adimix Super, a metade da água e o fermento. Misturar 
por 3 minutos na primeira velocidade, colocar a segunda parte da água e bater 
em segunda velocidade por dez minutos ou até ponto de véu. Abrir a massa em 
um retângulo, colocar a margarina folhada e dar 1 dobra de 3, repetindo esse 
procedimento por mais 3 vezes. Em seguida, abrir a massa em um retângulo 
de 2 cm e cortar em quadrados pequenos de 60 g. Colocar o Granfil Bananada 
Cremosa, polvilhar a canela fechar em formato de pastel, pincelando com gema.  
Colocar em assadeira untada com Desmoldante Lisse e fornear em forno turbo a 
150°C ou forno lastro a 180°C por aproximadamente 15 minutos .

Acabamento: após esfriar,  polvilhar Açúcar Gelado Adimix. 

Rendimento: aprox. 30 unidades.
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