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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 aromas 
de baunilha: semilíquidos, em pó e em pasta. 

A nossa ampla gama de aromas também inclui:  
 • aromas cítricos 
 • aromas de manteiga e natas
 • aromas alcoólicos   
 • composições de aromas  

AROMAS PARA PASTELARIA 
E PADARIA 

"En nuestra vida cotidiana 
disfrutamos diariamente de 
numerosos alimentos, que destacan 
por su olor y sabor característicos. En 
DREIDOPPEL, analizo exactamente 
las sustancias que percibimos como 
consumidores a través de nuestros 
órganos sensoriales. Es crucial un 
análisis exhaustivo, ya que solo la 
combinación perfecta de sustancias 
individuales crea un aroma único. 
Los datos analíticos nos sirven 
como base para el desarrollo de 
nuestros productos."
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As nossas pastas para pastelaria são 
indicadas para elaborar a frio; permitem 
uma distribuição homogénea nas 
massas e são estáveis no forno e na 
congelação. 

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.

1 2 3 4 5

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 
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DREIDOPPEL – os nossos aromas de baunilha 
Sem qualquer dúvida, a baunilha é a rainha das especiarias e um dos aromas mais populares na padaria, pastelaria 
e geladaria. O aroma natural da baunilha da DREIDOPPEL provém das vagens de baunilha Bourbon fermentadas, uma 
espécie procedente de Madagáscar, muito apreciada e com um preço elevado. Portanto, em função das necessidades do 
cliente, oferecemos-lhe desde aroma natural de baunilha Bourbon até outros produtos com uma qualidade mais acessível. 

A nossa competência em baunilha:
• crescente rede de fornecedores, consolidada durante décadas no complexo mercado da baunilha
• transformação das matérias-primas em aromas aptos para o consumo com a máxima segurança e estabilidade durante 
  a cozedura no forno e a congelação 
 
Nem todos os sabores de baunilha são iguais; para cada tipo de elaborado, oferecemos o toque perfeito: da vagem de 
baunilha às notas de pudim cremoso.

Produto Descrição Aplicação Textura Dose Apresentação

AROMA BAUNILHA 
EUROPA

Aroma de baunilha de qualidade superior, 
não adiciona cor

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

AROMA BAUNILHA 
PRIMA

Aroma de baunilha de alta qualidade, não 
adiciona cor

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

AROMA MANTEIGA 
– BAUNILHA

Aroma de manteiga e baunilha de qualidade 
superior, não adiciona cor aroma para forno

aroma para 
forno semilíquida 5 g x 1 kg bidão de 2,5 kg 

TRISAN Aroma de baunilha com um toque lácteo, 
ideal para pastelaria, bolachas e biscoitos

aroma para 
forno em pó 3 g x 1 kg  balde de 1 kg  

PASTA BAUNILHA 
BOURBON

Preparado de baunilha Bourbon com aroma 
natural de baunilha Bourbon

aroma para 
frio pasta 3 g x 1 kg  pote de 1 kg 

PASTA BAUNILHA 
MORONY 

Preparado de baunilha com aroma natural 
de baunilha Bourbon e vagens de baunilha 
extraídas em pó

aroma para 
frio pasta 7 g x 1 kg pote de 1 kg  

PASTAROM 
BAUNILHA 

Aroma semilíquido de baunilha de uso 
universal, não adiciona cor

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

“Quando quero dar um toque aos elaborados com um toque fabuloso 
de baunilha, procuro apenas o melhor. Por esta razão, gosto de utilizar 
a nossa PASTA BAUNILHA MORONY, elaborada com vagens de baunilha 
extraídas em pó”. Melina Schlange-Schöningen

Mestra pasteleira e técnica DREIDOPPEL
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AROMA BAUNILHA EUROPA  

Bolo "Dobos"

Pão-de-ló
MELLA TOP BISKUIT 0,500 kg
Ovos 0,400 kg
TRISAN 0,003 kg
AROMA BAUNILHA EUROPA 0,008 kg

Manteiga (derretida) 0,100 kg

Total 1,011 kg

•  Bater os ingredientes (adicionando a 
 manteiga no final), estender em 
 tabuleiros com 0,5 cm de espessura e 
 cozer a 250 °C durante 5 – 6 minutos.
•  Cortar discos de 24 cm de diâmetro.

Base de massa quebrada
MELLA COOKIE 0,500 kg
Manteiga 0,200 kg
Ovos 0,100 kg

Total 0,800 kg

•  Misturar os ingredientes até obter uma massa homogénea e deixar 
 repousar no frigorífico no mínimo 30 minutos.
•  Laminar com 0,5 cm de espessura e cortar dois discos de 24 cm de 
 diâmetro. Reservar um disco para a base do bolo e dividir o outro disco 
 em 12 peças triangulares.
• Cozer a 210 °C durante 18 – 20 minutos.

Buttercream de chocolate
SCHOKOLADINO 0,500 kg
Manteiga (mole) 0,500 kg

Total 1,000 kg

•  Bater os ingredientes na batedeira com varas até conseguir uma textura 
 esponjosa e homogénea.

Triângulos de caramelo
BUTTERKARAMELL 1,000 kg
Solução SANETT
(2·1 água a 70 °C – SANETT) 0,200 kg

Total 1,200 kg

•  Misturar os ingredientes, banhar as peças triangulares de massa quebrada 
 e deixar arrefecer.

Processo de elaboração
•  Montar o bolo colocando primeiro o disco de massa quebrada e 
 intercalando cinco placas de pão-de-ló com camadas de buttercream 
 de chocolate por cima.
•  Deixar arrefecer no congelador (opcional, mas facilita o trabalho).
•  Alisar o bolo e decorar a base com decoração de chocolate.
•  Decorar com rosetas de buttercream de chocolate e os triângulos de 
 caramelo com as pontas para dentro.
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AROMA BAUNILHA PRIMA  

Sortido para chá

Massa
Manteiga (cremosa) 0,500 kg
Ovos (à temperatura ambiente) 0,250 kg

MELLA COOKIE 1,000 kg
AROMA BAUNILHA PRIMA 0,010 kg

Total 1,760 kg

Massa de chocolate
Manteiga (cremosa) 0,500 kg
Ovos (à temperatura ambiente) 0,300 kg

MELLA COOKIE 1,000 kg
Cacau em pó/Açúcar (1·1) 0,100 kg
TRISAN 0,005 kg

Total 1,905 kg

Processo de elaboração
•  Misturar a manteiga e os ovos na batedeira, adicionando os ovos 
 pouco a pouco.
•  Misturar os ingredientes secos, acrescentar no batido em várias vezes 
 e misturar tudo junto em velocidade média até conseguir uma massa 
 homogénea.
•  Com um saco de pasteleiro e a boquilha desejada, verter a massa em 
 tabuleiros planos com papel de forno.
•  Cozer a 210 °C durante 10 minutos.
•  Ao sair do forno, deixar arrefecer e decorar a gosto.
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AROMA MANTEIGA – BAUNILHA

Processo de elaboração
•  Amassar os ingredientes até conseguir uma massa fina e elástica.
•  Temperatura da massa: 27 – 28 °C.
•  Repouso em bloco cerca de 10 minutos.
• Dividir a massa em empelos de 1,200 kg e bolear.
•  Dividir os empelos com a divisora (30 peças x 0,040 kg), bolear e formar.
•  Fermentar durante 120 minutos em câmara de fermentação a 32 °C e 75% H.R. 
 Decorridos 15 minutos, cortar as peças e continuar com a fermentação.
•  Pintar com ovo e cozer a 220 °C durante 10 minutos.

Pão de leite

Farinha de trigo de força 8,000 kg
MELLA-HT-SUPERSOFT 2,000 kg
Açúcar 1,000 kg
Manteiga 1,000 kg
AROMA MANTEIGA – 
BAUNILHA  0,025 kg
Levedura 0,700 kg
Água 4,000 kg

Total 16,725 kg

Processo de elaboração
•  Misturar a manteiga e os ovos na batedeira, adicionando os ovos 
 pouco a pouco.
•  Misturar os ingredientes secos, acrescentar no batido em várias vezes 
 e misturar tudo junto em velocidade média até conseguir uma massa 
 homogénea.
•  Com um saco de pasteleiro e a boquilha desejada, verter a massa em 
 tabuleiros planos com papel de forno.
•  Cozer a 210 °C durante 10 minutos.
•  Ao sair do forno, deixar arrefecer e decorar a gosto.
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TRISAN   

Biscoitos de baunilha “Vanillekipferl”

MELLA COOKIE 1,000 kg
Manteiga 0,680 kg
Amêndoas picadas 0,350 kg
Ovos 0,050 kg
TRISAN 0,005 kg

Total 2,085 kg

Processo de elaboração
•  Misturar os ingredientes na batedeira com a raquete em velocidade média 
 durante 2 – 3 minutos.
•  Dividir a massa em peças de 0,010 kg – 0,015 kg.
•  Arredondar as peças, alongá-las suavemente com ponta (dando forma de 
 meia-lua) e colocá-las em tabuleiros planos com papel de forno.
•  Cozer a 200 °C durante 8 – 12 minutos.
•  Ao sair do forno e a quente, decorar as peças com açúcar granulado.
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Processo de elaboração
•  Misturar os ingredientes na batedeira com a raquete em velocidade média 
 durante 2 – 3 minutos.
•  Dividir a massa em peças de 0,010 kg – 0,015 kg.
•  Arredondar as peças, alongá-las suavemente com ponta (dando forma de 
 meia-lua) e colocá-las em tabuleiros planos com papel de forno.
•  Cozer a 200 °C durante 8 – 12 minutos.
•  Ao sair do forno e a quente, decorar as peças com açúcar granulado.

PASTA BAUNILHA BOURBON

Cake com creme e fruta fresca

Receita para 1 tabuleiro de 60 x 20 cm

Massa
MELLA MUFFIN 0,750 kg
Ovos 0,375 kg
Óleo vegetal 0,250 kg
PASTA BAUNILHA BOURBON 0,010 kg
Água 0,165 kg

Total 1,550 kg

Creme pasteleiro
LA VÉNUS 0,400 kg
PASTA BAUNILHA BOURBON   C/S
Água 1,000 kg

• Misturar os ingredientes na batedeira com 
 varas até conseguir um creme homogéneo.

Processo de elaboração
•  Misturar os ingredientes na batedeira com a raquete em velocidade 
 lenta de 3 a 5 minutos.
•  Estender e alisar a massa num tabuleiro de 60 x 20 cm.
•  Cozer a 180 °C durante 25 – 30 minutos e deixar arrefecer.
•  Cobrir uniformemente com uma camada de creme pasteleiro, decorar 
 a gosto com fruta natural e pintar com NAPPAGE NEUTRO (gelatina).
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PASTA BAUNILHA MORONY  

Brioche de queijo

Receita para 150 peças

Massa
Farinha de trigo 5,000 kg
MELLA-HT-SUPERSOFT 1,000 kg
Manteiga/Margarina 0,750 kg
Ovos 0,500 kg
Açúcar 0,350 kg
Levedura 0,350 kg
Água 2,100 kg

Total 10,050 kg

Creme de queijo
Queijo fresco 1,740 kg
MELLA KÄSE ROYAL 0,700 kg
Ovos 0,580 kg
AROMA LIMÃO EUROPA 0,020 kg
PASTA BAUNILHA MORONY 0,020 kg
Água 1,160 kg

Total 4,220 kg

Crumble
MELLA COOKIE 4,000 kg
Manteiga 1,600 kg

Total 5,600 kg

•  Misturar os ingredientes na batedeira com a raquete 3 minutos até conseguir 
 uma massa granulada.

Processo de elaboração
•  Amassar os ingredientes até conseguir uma massa fina e elástica.
•  Temperatura da massa: 26 °C.
•  Repouso em bloco cerca de 10 minutos.
•  Dividir a massa em empelos de 2,000 kg e bolear.
•  Dividir os empelos com a divisora (30 peças x 0,065 kg), bolear e deixar 
 repousar 10 minutos.
•  Laminar as peças com 2,5 mm de espessura e colocá-las em tabuleiros com 
 papel de forno, dosear 0,040 kg de creme de queijo por peça e polvilhar com 
 0,040 kg de crumble.
•  Fermentar durante 40 minutos em câmara de fermentação a 32 °C e 75% H.R.
•  Cozer a 210 °C (com pouco vapor) durante 15 minutos.



 
 

11

Creme de queijo
Queijo fresco 1,740 kg
MELLA KÄSE ROYAL 0,700 kg
Ovos 0,580 kg
AROMA LIMÃO EUROPA 0,020 kg
PASTA BAUNILHA MORONY 0,020 kg
Água 1,160 kg

Total 4,220 kg

Crumble
MELLA COOKIE 4,000 kg
Manteiga 1,600 kg

Total 5,600 kg

•  Misturar os ingredientes na batedeira com a raquete 3 minutos até conseguir 
 uma massa granulada.

PASTAROM BAUNILHA 

Cupcakes variados

Massa
MELLA MUFFIN 1,000 kg
Ovos 0,500 kg
Manteiga (mole) 0,340 kg
PASTAROM BAUNILHA 0,030 kg
Água 0,160 kg

Total 2,030 kg

Creme pasteleiro
LA VÉNUS 0,090 kg
Água 0,260 kg

Total 0,350 kg

Creme de manteiga base*
BLANCOLADINO ou 
SCHOKOLADINO a 30 °C 0,600 kg
Manteiga (mole) 0,600 kg
Creme pasteleiro 0,350 kg

Total 1,550 kg

• Misturar os ingredientes e bater ligeiramente.

* Pode-se dar sabor ou cor com as gamas PASTAS PARA PASTELARIA ou 
 PASTAROM da DREIDOPPEL.

Processo de elaboração
•  Amassar os ingredientes até conseguir uma massa fina e elástica.
•  Temperatura da massa: 26 °C.
•  Repouso em bloco cerca de 10 minutos.
•  Dividir a massa em empelos de 2,000 kg e bolear.
•  Dividir os empelos com a divisora (30 peças x 0,065 kg), bolear e deixar 
 repousar 10 minutos.
•  Laminar as peças com 2,5 mm de espessura e colocá-las em tabuleiros com 
 papel de forno, dosear 0,040 kg de creme de queijo por peça e polvilhar com 
 0,040 kg de crumble.
•  Fermentar durante 40 minutos em câmara de fermentação a 32 °C e 75% H.R.
•  Cozer a 210 °C (com pouco vapor) durante 15 minutos.

Processo de elaboração
•  Misturar os ingredientes na batedeira com a raquete em velocidade lenta 
 durante 3 minutos.
•  Dosear a massa nas formas enchendo até a metade.
•  Cozer a 180 – 190 °C durante 20 – 25 minutos com o registo fechado e 
 deixar arrefecer.
•  Cobrir as formas com os cremes de manteiga e decorar a gosto.
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