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DolceFrutta

Produtos semi-prontos com alta
percentagem de fruta fresca para
uso profissional.

Cereja
Morango
Frutos silvestres
Maçã verde
Mirtilo



Cereja
Ref. 18641604229
2 x 2,8kg

Morango
Ref. 18641624229
2 x 2,8kg

Frutos silvestres
Ref. 18641632229
2 x 2,9kg

Maçã verde em cubos
Ref. 18641644229
2 x 2,9kg

Mirtilo
Ref. 18641656229
2 x 2,9kg
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A linha é composta rigorosamente por frutas frescas (mínimo 70%) submetidas a um
processo tão delicado que sua qualidade permanece intacta. Adequado  para
inúmeras aplicações, como recheios e decoração de produtos quentes, frescos ou
congelados.

Vantagens
Resistente a altas temperaturas
Não congela em temperaturas negativas
Pronto para uso, após aberto deve ser armazenado no frio
Calda semi-densa que mantém a textura do recheio

Usos
Recheio de mousses e brioches
Sobremesas de colher

Outros sabores sob encomenda:
Pêssego em cubos
Pera em cubos



Ripple com
pedaços

Produtos semi-prontos para uso
profissional.

Coco
Morango
Figo caramelizado
Frutos silvestres



Coco
Ref. 18638839210

Morango
Ref. 18638858210

Figo caramelizado
Ref. 18638828210

Frutos silvestres
Ref. 18638908210
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Vantagens

A linha Ripple com pedaços têm o equilíbrio certo entre estrutura e estabilidade, com
30 a 70% de pedaços de frutas na sua composição. Ideal para enriquecer recheios
com o sabor da fruta fresca e uma cor brilhante.

O produto não precisa ser guardado no frio depois de aberto
Excelente para deixar os recheios e gelados ainda mais deliciosos

Sobremesas congeladas
Bolos com gelados
Iogurte
Gelados

Usos

Outros sabores sob encomenda:
Cereja
Laranja
Framboesa
Manga
Romã
Maracujá
Pêssego e laranja
Gengibre

2 x 3,5kg



FarciForno

Produtos semi-prontos para uso
profissional.

Laranja
Maçã
Figo



Laranja
Ref. 18638112060

Maçã com pedaços
Ref. 18638153060

Figo
Ref. 18638128060
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Outros sabores sob encomenda:
Damasco
Cereja
Laranja

Vantagens

Gama inovadora de recheios para fornos de alta resistência. O seu processamento
particular resolve os problemas relacionados com a transferência de humidade do
recheio para a massa, quer seja massa quebrada ou massa folhada. O resultado é um
recheio macio que preserva ao longo do tempo a fragilidade e a crocância do produto
acabado. Não se expande durante a cozedura, não forma bolhas inteiras, não gelifica
em altas temperaturas e não tende a evaporar.

Pode ser usado em saco de pasteleiro
Pronto para uso

Biscoitos
Croissants
Bolos recheados

Usos
2 x 6kg



Compotas

Produtos semi-prontos para uso
profissional.

Morango
Frutos silvestres
Maçã
Mirtilo



Morango cremoso
Ref. 18636232120
12kg

Frutos silvestres
Ref. 18636398120
12kg

Maçã
Ref. 18636252120
12kg

Mirtilo extra
Ref. 18636168060
2 x 6kg
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Produzidas com polpa fresca de primeira qualidade com percentagens de fruta
variáveis   consoante o gosto, destinam-se ao recheio de bolos e bolachas.

Outros sabores sob encomenda:
Damasco
Cereja
Framboesa
Pêssego



TuttaFrutta

Produtos semi-prontos para uso
profissional.

Laranja
Limão
Manga
Morango
Framboesa



Laranja
Ref. 641740020

Limão
Ref. 641716020

Manga
Ref. 641734020

Morango
Ref. 641724020

Framboesa
Ref. 641736020
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Vantagens

Uma linha elaborada a partir de frutas frescas, selecionadas e processadas a frio.
Produtos com um sabor natural e isentos de aromatizantes e corantes. É ideal para
guarnições e recheios de sobremesas e gelados.

Variedade de sabores para estimular a criatividade
Alternativa às frutas cristalizadas clássicas e frutas congeladas
Ideal para preparação de panetones

2 x 2,5kg

Figo
Frutas cítricas
Arando
Frutas tropicais
Pera
Mirtilo
Pêssego

Abóbora
Ananás
Maçã verde
Cereja
Frutas silvestres
Coco
Damasco
Gengibre

Outros sabores sob encomenda:



Top Gel
Mirror

Produtos semi-prontos para uso
profissional.

Cereja
Laranja
Morango
Limão



Cereja
Ref. 18638708035

Laranja
Ref. 18638712035

Morango
Ref. 18638732035

Limão
Ref. 18638748035
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Vantagens

Esmaltes espelhados ou transparentes projetados para cobrir bolos, mousses e
sobremesas semi-frias. O produto garante uma perfeita resistência ao corte e é
adequado para dar uma cobertura lisa e brilhante aos seus bolos. Permanece brilhante
mesmo com temperaturas negativas e é distribuído uniformemente, acentuando a
beleza da decoração final.

Cor clara mesmo em temperaturas negativas
Espessura homogênea
Perfeita resistência ao corte
Fácil de usar

Cobertura e decoração de sobremesas congeladas
Antes e depois da cobertura o bolo deve ser colocado no frio

Usos 2 x 3,5kg

Outros sabores sob encomenda:
Cacau
Neutro





Sucedâneos
e decorações

Uma vasta gama de sucedâneos
e granulados adequados a todas
as necessidades profissionais.
Muito práticos de usar porque
não requerem têmpera.

Codetta
Scaglietta
Mignon
Mompariglia



Chocolate leite
Ref. 51SR121

Chocolate branco
Ref. 51SR131

Chocolate negro
Ref. 51SR111

Decoração Coberturas Bolos Sobremesas FrioBrigadeiro

18

Granulados de chocolate com excelente sabor, forma consistente, tamanho uniforme e
um brilho ideal.

Variedades

Caixa 10kg
Sacos de 1kgRecomendações de uso

Gustella (Codetta)



Decoração Coberturas Bolos Sobremesas FrioBrigadeiro

Scaglietta
Flocos de chocolate com excelente sabor, forma consistente, tamanho uniforme e
brilho ideal.

Variedades

Recomendações de uso

Não deixa
vestígios de cor

Chocolate leite
Ref. 51SR072

Chocolate branco
Ref. 51SR082

Chocolate negro
Ref. 51SR062

Chocolate rosa
Ref. 51SR090
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Caixa de 10kg
Sacos de 1kg



Decoração Gelados Sorvetes

Mignon (pepitas)
Gotas homogêneas 1100/1200 nos sabores chocolate negro e pistachio, produzidas
com matérias-primas de alta qualidade.

Caixa 10kgRecomendações de uso

Variedades

Pistachio forno
Ref. 51SR038

Chocolate negro
Ref. 51SR049

Estável ao forno

Sobremesas Bolos
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Para preparações frias



Codetta açúcar colorido
Ref. 51DG010

Granulados de açúcar homogéneos
e brilhantes, dando um toque
decorativo à confeitaria.

Mompariglia
Ref. 51DG020

Uma deliciosa mistura de bolinhas de
açúcar com cores vivas. Para decorações
atraentes de doces ou gelados.
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Caixa 10kg
Sacos de 1kg



Cremes e
coberturas

Cremes delicados e estáveis de
alta qualidade, adequados ao
forno e ao congelador. Produtos
compostos por natas prontas
clássicas e ingredientes
inovadores, para produtos crus e
de pastelaria.

Top cover
Novella
Variegato Cocco Raphael Ice
Pistacchiocrem Top
Prontocrem



Decoração Coberturas Bombons

Mínimo
de cacau

20%

Sobremesas Bolos

Top Cover
Coberturas de chocolate em gotas de alta qualidade com excelente brilho, fluidez e
estabilidade. Produto feito com cacau fino e sem gorduras hidrogenadas.

Recomendações de uso

Caixa 10kg

Variedades

Chocolate negro
Ref. 51SR002

Chocolate branco
Ref. 51SR004

Chocolate leite
Ref. 51SR003
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Novella 

Chocolate branco
Ref. 51SR150

Balde 6kg

Caramelo
Ref. 51SR412

Balde 3kg

Morango
Ref. 51SR328

Balde 6kg

Cremes para barrar aveludados e com sabores delicados. Podem ser usados a frio em
muitas aplicações, especialmente recheios.

Variedades

Estável ao forno

SobremesasBolos

Recomendações de uso

Recheios Cremes



Recheios Cremes Chantilly

Ref. 51SR254

Pistacchiocrem Top

Balde 5kg

Um creme macio para barrar de sabor intenso, sofisticado e delicado, com 15%
de pasta de pistachio.

Recomendações de uso

Variegato Cocco Raphael Ice
Creme crocante com sabor de coco e amêndoa, com uma textura macia e suave.
Aplicação muito versátil. Espalhável em temperaturas até -16°C.

Ref. 51LG504

Balde 5kg

Bolos Coberturas
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Baunilha
Ref. 51CR074

Laranja
Ref. 51CR053

Limão
Ref. 51CR047

Prontocrem
Cremes hidratados prontos a usar em preparações pós-cozedura. Ótimo sabor,
altamente prático e com preservação segura e estável.

Balde 6kg

Variedades

Sugestões de preparo
Espalhe a quantidade desejada com uma espátula até formar um creme macio e
homogéneo.

Recheios

Recomendações de uso

Bolos CoberturasSobremesas



Cremes de
cacau e avelã

Uma linha de cremes de alta
qualidade para atender as
necessidades de todos os tipos
de confeiteiros e pasteleiros. Os
cremes são excelentes para uso
em recheios pós forno, bombons,
bolos e coberturas.

Moretta Extreme
Moretta Supreme
Nocciorella Industry
Farcitosa
Nocciobianca
Nocciolita Top
Nocciocrock Ice



Cremes FrioSobremesas Recheios Coberturas

Moretta Extreme
Ref. 51SR133

Creme aveludado e brilhante com uma
consistência densa e um sabor intenso
e agradável de chocolate amargo.
Produzido com uma rica mistura de
cacau de alta qualidade.

Recomendações de uso
Balde 6kg

Moretta Supreme
Ref. 51SR311

Creme aveludado, denso e brilhante com
um sabor intenso e requintado de
chocolate amargo e avelãs finas. Uma
ótima escolha por sua seleção de
ingredientes de alta qualidade.

Cacau
30% Cacau

26%
Avelã
12%
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Farcitosa
Ref. 51SR281

Creme de consistência aveludada e densa com
um delicado sabor a Gianduia (avelã 4%).

Balde 12kg

Nocciobianca
Ref. 51SR158

Creme de chocolate branco para barrar
com sabor a avelãs (10%), leite e baunilha.

Balde 6kg

Nocciorella Industry
Creme para barrar de chocolate
ao leite com aroma de avelã.

Ref. 51SR160

Balde 12kg

Recheios

Recomendações de uso

Cremes Sobremesas
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Recheios Frio

Gelados Sorvetes

Nocciolita Top
Ref. 51SR270

Creme denso e aveludado com sabor a avelã e avelãs torradas e finamente picadas
(10%), produzido com cacau e leite de alta qualidade.

Balde 6kg

Recomendações de uso

Nocciocrock Ice
Creme macio e suave com sabor a avelã e cacau com inclusões de grãos de wafer e
grãos de avelãs caramelizadas. Espalhável em temperaturar até -16°C.

Ref. 51LG502

Recomendações de uso

Balde 6kg

Cremes Sobremesas Bolos Coberturas

Frio
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Brilhos e
espelhos

Uma excelente gama de
produtos que conferem brilho,
frescura e cor às especialidades
de bolos e gelados. Eles são
especialmente projetados para
uso em sobremesas de frutas e
tortas.

Chocoglass
Brilgel
Coverglass caramelo
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Balde 6kg

Chocoglass
Creme espesso de chocolate ideal para coberturas espelhadas. Excelente para uma
cobertura brilhante, macia, densa e compacta.

Variedades

Chocolate leite
Ref. 51SR482

Chocolate negro
Ref. 51SR480

Chocolate branco
Ref. 51SR484

Recomendações de uso

BolosCoberturas Sobremesas



Frio Sobremesas Tortas

Bolos

Bolos
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Brilgel

Balde 6kg

Ref. 51GL035

Recomendações de uso

Sobremesas Cheesecake Cremes Mousses Ganache

Coverglass caramelo

Balde 3kg

Ref. 51GL078

Esmalte espesso de caramelo para um brilho ideal de coberturas. Mantém-se
compacto e não pinga mesmo em superfícies verticais, além de permanecer intacto em
baixas temperaturas até -20ºC.

Recomendações de uso

Sugestões de preparo

Aquecer a quantidade necessária a
45°C em banho-maria ou microondas,
misture delicadamente (sem incorporar
ar) e depois espalhe com uma espátula.

Trabalhar brevemente a quantidade
desejada com uma espátula (sem
incorporar ar) antes de espalhar.

Geleia fluida transparente e de sabor neutro. Pronta para uso em preparações frias,
ideal para bolos de frutas frescas. Aplique frio com um pincel ou espátula.
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