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"Na nossa vida quotidiana, 
desfrutamos diariamente de 
numerosos alimentos, que se 
destacam pelo seu odor e sabor 
característicos. Na DREIDOPPEL, 
analisamos exatamente as 
substâncias de que nos 
apercebemos como consumidores 
através dos nossos órgãos 
sensoriais. Uma análise exaustiva 
é crucial, dado que apenas a 
combinação perfeita de substâncias 
individuais cria um aroma único. 
Os dados analíticos servem-nos de 
base para o desenvolvimento dos 
nossos produtos."

Dra. Laura Franitza
I+D DREIDOPPEL 

Os nossos produtos para forno e usar em frio da DREIDOPPEL dão um toque 
individualizado às massas e conferem aos elaborados um sabor inconfundível. 
Perfeitamente adaptado às necessidades da pastelaria e padaria, o nosso 
amplo sortido é ideal para cada aplicação.

Quer seja semilíquido, em pasta, em pó ou granulado, a nossa experiência 
acumulada garante: 
 • uma dispersão homogénea, 
 • um modo de utilização fácil e simples, e 
 • regularidade nos resultados.

Com o nosso profundo conhecimento do setor, somos capazes de adaptar 
de forma ideal os produtos às necessidades específicas dos profissionais, da 
dosagem ideal à estabilidade no elaborado final.

Ampla variedade de sabores 
Nas seguintes páginas encontrará uma visão geral de todos os nossos cítricos: 
semilíquidos, em pasta e granulados. 

A nossa ampla gama de aromas também inclui: 
 • aromas de baunilha
 • aromas de manteiga e natas
 • composições de aromas 
 • aromas com álcool

AROMAS PARA PASTELARIA
E PADARIA 
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As nossas pastas para pastelaria 
também são indicadas para elaborar 
a frio; permitem uma distribuição 
homogénea nas massas e são estáveis 
no forno e na congelação.

CITROPERL e ORAPERL são os clássicos 
aromas granulados da DREIDOPPEL, 
desenvolvem todo o seu sabor durante 
o processo de elaboração e de forno.

Isolamento  
No início de um 
desenvolvimento de 
um aroma, analisa-
se em profundidade 
o alimento original. 
Para isso, isolam-se e 
separam-se compostos 
aromáticos ativos de 
outros ingredientes como 
gorduras e proteínas. 

Análise 
Posteriormente, os nossos 
especialistas separam e 
analisam as substâncias 
ativas previamente 
isoladas. Com a ajuda de 
tecnologia especial e de 
uma ampla experiência 
são capazes de identificar 
exatamente os compostos 
típicos de cada aroma. 

Composição 
Os nossos aromistas 
usam os resultados das 
análises para combinar os 
componentes individuais 
identificados e obter um 
aroma único. 
O conhecimento adquirido 
durante décadas ajuda-
nos a adaptar o novo 
aroma às necessidades 
específicas do setor (por 
exemplo, estabilidade e 
conservação). 

Teste de produto 
Os nossos técnicos 
testam o aroma recém-
composto em todas as 
aplicações imagináveis 
e realizam os ajustes 
necessários. A equipa que 
constitui o nosso próprio 
painel sensorial testa e 
avalia o novo aroma nos 
elaborados finais. 
O processo de otimização 
não termina enquanto 
o produto não estiver 
perfeito. 

Vendas 
A partir de Langenfeld 
(Alemanha) para todo o 
mundo: graças à nossa 
força de vendas mundial, 
o novo aroma é o 
complemento ideal para 
elaborados em múltiplos 
países.

Know-how sobre os aromas 
Em função do âmbito de aplicação, são necessários diferentes aromas e consistências para conseguir uma experiência 
de sabor perfeita.

Os aromas semilíquidos garantem-
nos uma distribuição ideal do aroma 
na massa e caracterizam-se por uma 
excelente estabilidade, tanto no forno 
como na congelação.

Para uma aromatização exata, 
recomendamos os aromas em pó de 
alta concentração; estão encapsulados 
e doseiam-se lentamente.

A nossa equipa técnica-comercial aconselhará o produto mais adequado às suas necessidades.  

Processo de desenvolvimento de um 
aroma DREIDOPPEL 

1 2 3 4 5
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DREIDOPPEL – os nossos aromas cítricos   
Refrescantes no verão e estimulantes no inverno, os aromas cítricos têm uma grande aceitação durante todo o ano. 
Em função do seu perfil, podem combinar-se com uma grande variedade de aromas, do chocolate aos frutos secos ou 
a uma delicada baunilha. 

O limão fresco e estimulante, com subtis toques amargos ou com sabor frutado utiliza-se para matizar ou dar um 
toque ao sabor. 

A laranja confere um sabor com corpo a todo o tipo de elaborados e é perfeita para qualquer época do ano. 
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Produto Descrição Aplicação Textura Dose Apresentação

AROMA LIMÃO 
EUROPA

Aroma natural de limão de qualidade superior 
com aromas naturais, não adiciona cor

aroma para 
forno semilíquida 3 g x 1 kg garrafa de 1 kg 

AROMA LIMÃO 
PRIMA 

Aroma natural de limão de alta qualidade com 
aromas naturais, não adiciona cor

aroma para 
forno semilíquida 3 g x 1 kg garrafa de 1 kg 

CITROPERL
Aroma natural de limão de grande durabilidade 
no preparado final, intenso toque a casca de 
limão

aroma para 
forno granulada 1 – 2 g x 1 kg

pote de 0,5 kg 
/ caixa de 2 kg 
com 2 bolsas 
de 1 kg 

ORAPERL
Aroma natural de laranja de grande durabilidade 
no preparado final, intenso toque a casca de 
laranja

aroma para 
forno granulada 1 – 2 g x 1 kg pote de 0,5 kg

PASTA 
LARANJA

Preparado de laranja com sumo concentrado 
e aroma natural

aroma para 
frio pasta 30 – 50 g x 1 kg pote de 1 kg 

PASTA 
LIMA 

Preparado de lima com sumo concentrado 
e aroma natural

aroma para 
frio pasta 50 g x 1 kg   pote de 1 kg

PASTA 
LIMÃO 

Preparado de limão com sumo concentrado 
e aroma natural cítrico

aroma para 
frio  pasta 30 – 50 g x 1 kg  pote de 1 kg 

PASTA 
TANGERINA

Preparado de tangerina com sumo concentrado 
e aroma natural

aroma para 
frio   pasta 30 – 50 g x 1 kg  pote de 1 kg 

PASTAROM 
LARANJA

Aroma de laranja de uso universal com aromas 
e corantes naturais, adiciona cor

aroma para 
frio semilíquida 5 – 10 g x 1 kg garrafa de 1 kg 

PASTAROM 
LIMÃO

Aroma de limão de uso universal com aromas 
e corante natural, adiciona cor

aroma para 
frio semilíquida 5 – 10 g x 1 kg garrafa de 1 kg 
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Seleção de receitas 

Cookies de limão e sementes de papoila com COOKIE DREAM e AROMA LIMÃO EUROPA

Cookies de limão com chocolate branco "Sweetie Tweety" com COOKIE DREAM e AROMA LIMÃO PRIMA 

Cookies de limão/de laranja com MELLA COOKE e CITROPERL/ORAPERL 

Cookies de chocolate e laranja com COOKIE DREAM e PASTA LARANJA 

Maçapães de lima e chocolate branco com AROMA LIMÃO EUROPA e PASTA LIMA 

Semifrio de limão, ananás e curry com MELLA TOP BISKUIT, AROMA LIMÃO EUROPA, PASTA ANANAS e PASTA LIMÃO

Cake de tangerina e coco com MELLA MUFFIN, PASTA TANGERINA e PASTA LEITE DE COCO 

Bolo-rei com MELLA-HT-SUPERSOFT, PASTAROM LARANJA e PASTAROM LIMÃO
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AROMA LIMÃO EUROPA 

ácido

maduro

suculento 

pele 

frutado

fresco - 
estimulante

Cookies de limão e sementes de papoila

COOKIE DREAM  1,000 kg
Manteiga  0,350 kg
AROMA LIMÃO EUROPA  0,010 kg
Água  0,060 kg
Sementes de papoila  0,070 kg
ZITRONAT  0,200 kg
Total  1,690 kg

Processo de elaboração
•  Misturar os ingredientes (exceto as sementes de papoila e ZITRONAT) 
 até conseguir uma massa homogénea. Seguidamente, adicionar os restantes  
 ingredientes e misturar mais 1 minuto.
•  Dividir peças de 0,070 kg com uma colher de servir gelado.
•  Colocar as peças em tabuleiros com papel de forno e aplainar ligeiramente.
•  Levar ao forno a 190 ºC durante 10 – 12 minutos e deixar arrefecer (é muito  
 importante não cozer mais do que o tempo aconselhado, para que as peças  
 não percam a sua textura interior).

Cookies de limão e sementes de papoila com COOKIE DREAM e AROMA LIMÃO EUROPA

Cookies de limão com chocolate branco "Sweetie Tweety" com COOKIE DREAM e AROMA LIMÃO PRIMA 

Cookies de limão/de laranja com MELLA COOKE e CITROPERL/ORAPERL 

Cookies de chocolate e laranja com COOKIE DREAM e PASTA LARANJA 

Maçapães de lima e chocolate branco com AROMA LIMÃO EUROPA e PASTA LIMA 

Semifrio de limão, ananás e curry com MELLA TOP BISKUIT, AROMA LIMÃO EUROPA, PASTA ANANAS e PASTA LIMÃO

Cake de tangerina e coco com MELLA MUFFIN, PASTA TANGERINA e PASTA LEITE DE COCO 

Bolo-rei com MELLA-HT-SUPERSOFT, PASTAROM LARANJA e PASTAROM LIMÃO
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AROMA LIMÃO PRIMA  

ácido

maduro

suculento

pele 

frutado

fresco - 
estimulante

Cookies de limão com chocolate branco "Sweetie Tweety" 

COOKIE DREAM  1,000 kg
Manteiga  0,350 kg
AROMA LIMÃO PRIMA 0,010 kg
Água (aprox.)  0,060 kg
Total  1,420 kg
Drops de chocolate branco

Processo de elaboração
•  Misturar os ingredientes à temperatura ambiente até conseguir uma 
 massa homogénea.
•  Dividir peças de 0,065 kg com uma colher de servir gelado.
•  Pressionar as peças sobre os drops de chocolate branco, virar, colocar em  
 tabuleiros com papel de forno e aplainar ligeiramente.
•  Levar ao forno a 190 ºC durante 10 – 12 minutos e deixar arrefecer (é muito  
 importante não cozer mais do que o tempo aconselhado, para que as peças  
 não percam a sua textura interior).
•  Depois de arrefecidos, decorar a gosto.
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CITROPERL 

doce

maduro

suculento

pele

frutado 

fresco - 
estimulante

doce

maduro

suculento

pele

frutado 

fresco - 
estimulante

ORAPERL

Cookies de limão/de laranja

Massa
MELLA COOKIE  0,750 kg
Manteiga  0,400 kg
Farinha de amêndoas  0,100 kg
Ovos  0,100 kg
Açúcar  0,080 kg
CITROPERL/ORAPERL  0,025 kg
Total  1,455 kg

Açúcar de limão/de laranja
CITROPERL/ORAPERL  0,040 kg
Açúcar granulado  1,000 kg
Total  1,040 kg

Processo de elaboração
• Misturar os ingredientes até conseguir uma massa fina e homogénea.
•  Dividir peças de 0,480 kg e deixar repousar no frio cerca de 30 minutos. 
•  Formar barras de 4 cm de diâmetro e 40 cm de comprimento e deixar 

repousar no frio cerca de 60 minutos (podem ser congeladas ou manter no 
frigorífico durante vários dias). 

•  Cortar discos com 1 cm de espessura e colocá-los em tabuleiros com papel 
de forno. 

• Cozer a 190 ºC durante 15 minutos.



 
 

10

PASTA LARANJA 

Cookies de chocolate e laranja

COOKIE DREAM  1,000 kg
Manteiga  0,350 kg
Cacau em pó  0,050 kg
Açúcar mascavado  0,050 kg
PASTA LARANJA  0,030 kg
Água  0,060 kg
Drops de chocolate  0,200 kg
ORANGEAT  0,150 kg
Total  1,890 kg

Processo de elaboração
•  Misturar os ingredientes (exceto os drops de chocolate e ORANGEAT) até  
 conseguir uma massa homogénea. Seguidamente, adicionar os restantes  
 ingredientes e misturar mais 1 minuto.
•  Dividir peças de 0,070 kg com uma colher de servir gelado.
•  Colocar as peças em tabuleiros com papel de forno e aplainar ligeiramente.
•  Levar ao forno a 190 ºC durante 10 – 12 minutos e deixar arrefecer (é muito  
 importante não cozer mais do que o tempo aconselhado, para que as peças  
 não percam a sua textura interior).

doce

maduro

suculento 

pele 

frutado

fresco - 
estimulante
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PASTA LIMA  

Maçapães de lima e chocolate branco

Maçapão-base
Farinha de amêndoas  0,500 kg
Açúcar em pó  0,500 kg
AROMA LIMÃO EUROPA  0,005 kg
Ovos ou água (aprox.)  0,060 kg
Total  1,065 kg
•  Misturar os ingredientes até conseguir uma  
 massa homogénea.
Maçapão  1,000 kg
PASTA LIMA  0,040 kg
Drops de chocolate branco  0,100 kg
Total  1,140 kg

Açúcar em pó  C/S

Processo de elaboração
•  Misturar o maçapão com PASTA LIMA e os drops de chocolate branco. 
•  Formar bolas pequenas e passar por açúcar em pó.
•  Cozer a 240 – 250 ºC durante 5 minutos.
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Gel de ananás e limão
POWERFÜLLUNG NEUTRO  0,500 kg
PASTA ANANÁS  0,030 kg
PASTA LIMÃO  0,005 kg
Total  0,535 kg
•  Misturar os ingredientes até conseguir um gel fino e brilhante.

Musse de limão
Água (morna)  0,250 kg
FOND ROYAL NEUTRO  0,200 kg
PASTA LIMÃO  0,050 kg
Natas meio batidas 
sem açúcar   1,000 kg
Total  1,500 kg
•  Misturar a água morna com FOND ROYAL NEUTRO e PASTA LIMÃO.
•  Incorporar pouco a pouco as natas meio batidas e misturar até homogeneizar.

Decoração
Massa kataifi  0,050 kg
Manteiga (derretida)  0,030 kg
Açúcar  0,010 kg
•  Misturar a massa kataifi com a manteiga derretida e passar por açúcar.
• Formar ninhos, colocar sobre uma folha de silicone e levar ao forno a baixa  
 temperatura até dourar.

PASTA LIMÃO

Semifrio de limão, ananás e curry

Pão-de-ló
MELLA TOP BISKUIT  0,750 kg
Ovos  0,600 kg
Curry em pó  0,010 kg
AROMA LIMÃO EUROPA  0,005 kg
Total  1,365 kg
•  Bater os ingredientes, verter a massa 
 em tabuleiros e cozer a 250 ºC durante 
 5 – 6 minutos.
•  Depois de cozidas, prensar as bases de 
 pão-de-ló para que fiquem muito finas.

Processo de elaboração final
•  Formar uma base intercalando 3 bases de pão-de-ló e 2 camadas de gel 
 de ananás e limão, e colocar numa forma de 30 x 20 cm.
•  Em cima, aplicar botões de musse de limão e congelar.
•  Depois de congelado, dosear pontos pequenos de gel de ananás e limão  
 nos espaços vazios.
•  Cortar em porções do tamanho desejado e decorar com os ninhos de 
 massa kataifi.

Massa kataifi:
Muito utilizada na pastelaria do Médio Oriente, da Grécia e da Turquia, a massa kataifi —
também conhecida como kadaif, kanafeh ou kadayif— elabora-se da mesma forma que a 
massa filo, mas tem forma de aletria muito fina e comprida, semelhante ao cabello de ángel.
De sabor neutro, pode utilizar-se tanto na elaboração de pratos doces como salgados.
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PASTA TANGERINA

Cake de tangerina e coco

Receita para 1 tabuleiro de 60 x 10 cm

Massa base
MELLA MUFFIN  0,580 kg
Ovos  0,295 kg
Óleo vegetal  0,195 kg
Água  0,130 kg
Total  1,200 kg
• Misturar os ingredientes na batedeira com a 
 raquete em velocidade lenta durante 5 minutos.

Massa de tangerina
Massa base  0,800 kg
PASTA TANGERINA  0,040 kg
Total  0,840 kg
• Pesar 0,800 kg de massa base, adicionar PASTA  
 TANGERINA e misturar.

Processo de elaboração final
•  Estender e alisar a massa de tangerina num tabuleiro de  

60 x 10 cm e verter linhas de massa de coco por cima.
• Cozer a 170 ºC durante 35 – 40 minutos e deixar arrefecer.
•  Depois de arrefecido, pintar com TOPGLANZ PLUS e polvilhar com 

coco ralado.

Massa de coco
Massa base  0,400 kg
PASTA LEITE DE COCO  0,030 kg
Total  0,430 kg
• Adicionar PASTA LEITE DE COCO aos 0,400 kg de massa base  
 restante e misturar.
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PASTAROM LIMÃO

Bolo-rei

Esponja
Farinha de trigo de média força  3,000 kg 
Levedura  0,500 kg 
Água  1,500 kg
Total  5,000 kg
•  Amassar os ingredientes e deixar fermentar até dobrar o volume. 

Massa
Farinha de trigo de média força  7,000 kg 
MELLA-HT-SUPERSOFT  2,000 kg 
Esponja  5,000 kg 
Ovos  1,550 kg 
Manteiga  1,270 kg 
Açúcar  1,100 kg 
PASTAROM LIMÃO  0,130 kg 
PASTAROM LARANJA  0,090 kg 
Levedura  0,280 kg 
Água  1,360 kg 
Total  19,780 kg

Recheio de creme
LA VÉNUS  0,350 kg
PASTA CANELA  0,002 kg
PASTAROM LIMÃO  0,004 kg
Água ou leite  1,000 kg
Total  1,356 kg 
•  Misturar os ingredientes na batedeira com varas até conseguir um 

creme liso e homogéneo. 

Processo de elaboração
• Amassar os ingredientes até conseguir uma massa fina.
• Temperatura da massa: 26 – 27 ºC.
• Repouso em bloco cerca de 10 minutos.
• Dividir e bolear peças de 0,500 kg ou do tamanho desejado. 
•  Formar as peças em forma de argola, pintar com ovo e decorar a gosto. 
•  Fermentar durante 90 – 120 minutos em câmara de fermentação a  

30 °C e 70% H.R. 
•  Pintar com ovo outra vez e polvilhar com açúcar granulado 

ligeiramente remolhado. 
•  Cozer a 190 – 210 °C durante 20 – 25 minutos (segundo o tamanho da 

peça) e deixar arrefecer. 
•  Se desejar "roscones" recheados, cortar as peças horizontalmente 

depois de arrefecidas, rechear a gosto e cobrir com a parte superior. 

PASTAROM LARANJA 
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