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Mix a 100% para a elaboração de cakes e pastelaria veganos 
 

• Produto em linha com a crescente procura de alimentos veganos, sem ingredientes de 
origem animal. 

 
• Ideal para combinar com a nossa gama vegana de aromas DREIDOPPEL e elaborar um 

extenso e original sortido de peças de pastelaria: cakes, plum cakes, cookies, muffins, 
carrot cake, etc. 

 
• Sem óleo de palma. 

 
• Com aroma natural de baunilha Bourbon. 

 
• Permite trabalhar com segurança, obtendo elaborados de grande qualidade. 

 
• Admite a mistura com pedaços de fruta, passas, pedacinhos de chocolate ou qualquer 

outro tipo de recheio sem que exista separação. 
 



 
 
 

 

VEGAN CAKE MIX: 
Seleção de receitas 

1/ Cake vegano de maçã e canela com VEGAN CAKE MIX e DREIDOPPEL 

2/ Cake vegano com cerejas com VEGAN CAKE MIX 

3/ Cookies soft veganas de maçã com VEGAN CAKE MIX e PASTA MAÇÃ 

4/ Cookies veganas com VEGAN CAKE MIX 

5/ Waffles veganos com chocolate e sal com VEGAN CAKE MIX 

6/ Waffles veganos com cobertura de café e nozes com VEGAN CAKE MIX 

7/ Waffles veganos com cobertura de coco com VEGAN CAKE MIX 

8/ Waffles veganos com cobertura de lima e sésamo preto com VEGAN CAKE MIX 

9/ Waffles veganos com cobertura de chá verde matcha e limão com VEGAN CAKE MIX 

10/ Hoopies veganos com ananás e coco com VEGAN CAKE MIX e PASTA ANANÁS 

11/ Muffins veganos com arandos com VEGAN CAKE MIX e PASTA ARANDOS 

12/ Mini cake vegano com cenoura e avelãs com VEGAN CAKE MIX  
 e PASTA BAUNILHA MORONY 

13/ Mini gugelhupf vegano com amendoim e especiarias com VEGAN CAKE MIX  
 e LEBKUCHEN 

14/ Mini gugelhupf vegano com manga com VEGAN CAKE MIX e DREIDOPPEL 

15/ Mini plum cake vegano de chocolate com VEGAN CAKE MIX 

16/ Tarte vegana de coco com framboesa com VEGAN CAKE MIX e DREIDOPPEL 

18/ Tarte vegana com banana com VEGAN CAKE MIX e PASTA BANANA 

19/ Triângulos veganos de frutos secos com VEGAN CAKE MIX  
 e PASTA AVELÃ COM PEDAÇOS 

20/ Plum cake vegano com VEGAN CAKE MIX 



 

1 
 

Cake vegano de maçã e canela 
com VEGAN CAKE MIX e DREIDOPPEL 

Receita para 2 tabuleiros de 60 x 20 cm 

Massa 
VEGAN CAKE MIX 1,500 kg 
Óleo vegetal 0,450 kg 
PASTA MAÇÃ 0,070 kg 
AROMA CANELA 0,005 kg 
Água 0,675 kg 
Total 2,700 kg 
 
Maçã em fatias 1,000 kg 
 
Crumble 
VEGAN CAKE MIX 0,625 kg 
Farinha de trigo 0,125 kg 
Margarina vegana 0,250 kg 
Total 1,000 kg 

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

 
Processo de elaboração 

• Misturar os ingredientes na batedeira com a raquete durante 3 – 4 minutos. 
• Estender e alisar a massa em dois tabuleiros de 60 x 20 cm, cobrir cada tabuleiro com 

0,500 kg de maçã em fatias e repartir 0,500 kg de crumble uniformemente.  
• Cozer a 190 °C durante 40 – 45 minutos. 
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Cake vegano com cerejas 
com VEGAN CAKE MIX 

Receita para 2 tabuleiros de 60 x 20 cm 

Massa 
VEGAN CAKE MIX 1,500 kg 
Óleo vegetal 0,450 kg 
Água 0,675 kg 
Total 2,625 kg 
 
Cerejas ácidas 1,000 kg 
 
Crumble 
VEGAN CAKE MIX 0,625 kg 
Farinha de trigo 0,125 kg 
Margarina vegana 0,250 kg 
Total 1,000 kg 

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

 
Processo de elaboração 

• Misturar os ingredientes na batedeira com a raquete durante 3 – 4 minutos. 
• Estender e alisar a massa em dois tabuleiros de 60 x 20 cm, cobrir cada tabuleiro com 

0,500 kg de cerejas ácidas e repartir 0,500 kg de crumble uniformemente.  
• Cozer a 190 °C durante 40 – 45 minutos. 

 
 
  



 

3 
 

Cookies soft veganas de maçã 
com VEGAN CAKE MIX e PASTA MAÇÃ 

Receita para aprox. 45 peças 

VEGAN CAKE MIX 1,000 kg 
Óleo vegetal 0,300 kg 
PASTA MAÇÃ 0,060 kg 
Água 0,400 kg 

Cubos de maçã desidratados 0,400 kg 
Uvas passas hidratadas 0,200 kg 
Total 2,360 kg 
 
Processo de elaboração 

• Misturar os ingredientes (exceto os cubos de maçã desidratados e as uvas passas 
hidratadas) durante 3 – 4 minutos. Adicionar os cubos de maçã e as uvas passas no 
final da mistura. 

• Dividir peças de 0,050 kg com uma colher de servir gelado ou dosear com um saco de 
pasteleiro e colocá-las em tabuleiros com papel de forno. 

• Cozer a 210 °C durante 9 – 11 minutos. 
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Cookies veganas 
com VEGAN CAKE MIX 

VEGAN CAKE MIX 1,000 kg 
Margarina vegana 0,350 kg 
Açúcar mascavado 0,300 kg 
Água 0,100 kg 

Arandos desidratados 0,300 kg 
Total 2,050 kg 
 
Processo de elaboração 

• Misturar os ingredientes (exceto os arandos desidratados) na batedeira com a raquete 
durante 3 – 4 minutos. Adicionar os arandos no final da mistura. 

• Dividir peças do tamanho desejado com uma colher de servir gelado. 
• Colocar as peças em tabuleiros com papel de forno e aplainar ligeiramente. 
• Cozer a 180 – 190 °C durante 10 – 15 minutos (segundo o tamanho) e deixar arrefecer 

(é muito importante não cozer mais do que o tempo aconselhado, para que as peças 
não percam a sua textura interior). 
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Waffles veganos com chocolate e sal 
com VEGAN CAKE MIX 

VEGAN CAKE MIX 1,000 kg 
Óleo vegetal 0,300 kg 
Água 0,450 kg 
Total 1,750 kg 
 
Chocolate vegano 1,000 kg 
Sal em escamas q.b. 
 
Processo de elaboração 

• Misturar os ingredientes na batedeira com a raquete em velocidade média durante  
3 – 4 minutos até conseguir uma massa homogénea. 

• Pulverizar SEPA-WAX 500 sobre a máquina de waffles quente e dosear a massa 
segundo o tamanho desejado. 

• Cozer as peças a 220 °C até que adquiram um tom dourado e deixar arrefecer. 
• Cobrir meia peça com o chocolate vegano derretido e decorar com sal em escamas. 
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Waffles veganos com cobertura de café  
e nozes 
com VEGAN CAKE MIX 

Massa 
VEGAN CAKE MIX 1,000 kg 
Óleo vegetal 0,300 kg 
Água 0,450 kg 
Total 1,750 kg 
 
Cobertura de café 
Açúcar em pó 0,500 kg 
Café (frio) 0,080 kg 
Total 0,580 kg 

• Misturar os ingredientes até homogeneizar. 
 
Nozes q.b. 
 
Processo de elaboração 

• Misturar os ingredientes na batedeira com a raquete em velocidade média durante  
3 – 4 minutos até conseguir uma massa homogénea. 

• Pulverizar SEPA-WAX 500 sobre a máquina de waffles quente e dosear a massa 
segundo o tamanho desejado. 

• Cozer as peças a 220 °C até que adquiram um tom dourado e deixar arrefecer. 
• Decorar com a cobertura de café e polvilhar com nozes. 
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Waffles veganos com cobertura de coco 
com VEGAN CAKE MIX 

Massa 
VEGAN CAKE MIX 1,000 kg 
Óleo vegetal 0,300 kg 
Água 0,450 kg 
Total 1,750 kg 
 
Cobertura de coco 
Açúcar em pó 0,500 kg 
Coco ralado 0,300 kg 
Água 0,050 kg 
Total 0,850 kg 

• Misturar os ingredientes até homogeneizar. 
 
Framboesa em pó q.b. 
 
Processo de elaboração 

• Misturar os ingredientes na batedeira com a raquete em velocidade média durante  
3 – 4 minutos até conseguir uma massa homogénea. 

• Pulverizar SEPA-WAX 500 sobre a máquina de waffles quente e dosear a massa 
segundo o tamanho desejado. 

• Cozer as peças a 220 °C até que adquiram um tom dourado e deixar arrefecer. 
• Decorar com a cobertura de coco e polvilhar com framboesa em pó. 
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Waffles veganos com cobertura de lima  
e sésamo preto 
com VEGAN CAKE MIX 

Massa 
VEGAN CAKE MIX 1,000 kg 
Óleo vegetal 0,300 kg 
Água 0,450 kg 
Total 1,750 kg 
 
Açúcar granulado (opcional) 0,200 kg 
 
Cobertura de lima 
Açúcar em pó 0,500 kg 
Sumo de lima 0,080 kg 
Total 0,580 kg 

• Misturar os ingredientes até homogeneizar. 
 
Processo de elaboração 

• Misturar os ingredientes na batedeira com a raquete em velocidade média durante  
3 – 4 minutos até conseguir uma massa homogénea. Adicionar o açúcar granulado no 
final da mistura (opcional). 

• Pulverizar SEPA-WAX 500 sobre a máquina de waffles quente e dosear a massa 
segundo o tamanho desejado. 

• Cozer as peças a 220 °C até que adquiram um tom dourado. 
• Imediatamente, cobrir meia peça com a cobertura de lima e decorar com sésamo preto. 
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Waffles veganos  
com cobertura de chá verde matcha e limão 
com VEGAN CAKE MIX 

Massa 
VEGAN CAKE MIX 1,000 kg 
Óleo vegetal 0,300 kg 
Água 0,450 kg 
Total 1,750 kg 
 
Cobertura de chá verde matcha e limão 
Açúcar em pó 0,500 kg 
Chá verde matcha em pó 0,050 kg 
Sumo de limão 0,080 kg 
Total 0,630 kg 

• Misturar os ingredientes até homogeneizar. 
 
Processo de elaboração 

• Misturar os ingredientes na batedeira com a raquete em velocidade média durante  
3 – 4 minutos até conseguir uma massa homogénea. 

• Pulverizar SEPA-WAX 500 sobre a máquina de waffles quente e dosear a massa 
segundo o tamanho desejado. 

• Cozer as peças a 220 °C até que adquiram um tom dourado e deixar arrefecer. 
• Decorar com a cobertura de chá verde matcha e limão. 
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Hoopies veganos com ananás e coco 
com VEGAN CAKE MIX e PASTA ANANÁS 

Receita para aprox. 30 peças 

VEGAN CAKE MIX 1,000 kg 
Óleo vegetal 0,300 kg 
Leite de coco 0,200 kg 
PASTA ANANÁS 0,100 kg 
Água 0,320 kg 
Total 1,920 kg 
 
Processo de elaboração 

• Misturar os ingredientes na batedeira com a raquete durante 3 – 4 minutos. 
• Colocar uma fatia de ananás em calda em cada forma e dosear a massa por cima. 
• Cozer a 180 – 190 °C durante 30 – 35 minutos e deixar arrefecer. 
• Decorar com gelatina e coco ralado. 
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Muffins veganos com arandos 
com VEGAN CAKE MIX e PASTA ARANDOS 

VEGAN CAKE MIX 1,000 kg 
Óleo vegetal 0,300 kg 
PASTA ARANDOS 0,070 kg 
Água 0,450 kg 

Arandos 0,150 kg 
Total 1,970 kg 
 
Processo de elaboração 

• Misturar os ingredientes (exceto os arandos) na batedeira com a raquete durante  
3 – 4 minutos. Adicionar os arandos no final da mistura. 

• Dosear a massa em cápsulas para muffin. 
• Cozer a 180 °C durante 20 – 23 minutos (segundo o tamanho da peça). Aplicar vapor 

decorridos 3 minutos desde o início da cozedura. 
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Mini cake vegano com cenoura e avelãs 
com VEGAN CAKE MIX e PASTA BAUNILHA MORONY 

Massa 
VEGAN CAKE MIX 1,000 kg 
Óleo vegetal 0,300 kg 
Avelãs torradas em pedaços 0,160 kg 
Canela 0,008 kg 
Água 0,400 kg 

Cenoura ralada 0,400 kg 
Total 2,268 kg 
 
Creme de baunilha 
Margarina cremosa vegana 0,500 kg 
Açúcar em pó 0,400 kg 
PASTA BAUNILHA MORONY 0,010 kg 
Água 0,150 kg 
Total 1,060 kg 

• Misturar os ingredientes na batedeira com varas até homogeneizar. 
 
Processo de elaboração 

• Misturar os ingredientes (exceto a cenoura ralada) na batedeira com a raquete durante  
3 – 4 minutos. Adicionar a cenoura no final da mistura. 

• Dosear a massa em formas do tamanho desejado, previamente untadas com margarina 
cremosa vegana derretida e amêndoas fatiadas.  

• Cozer a 190 °C durante 25 – 30 minutos e deixar arrefecer. 
• Decorar com o creme de baunilha e cenoura ralada. 
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Mini gugelhupf vegano com amendoim  
e especiarias  
com VEGAN CAKE MIX e LEBKUCHEN 

Receita para aprox. 30 peças 

Massa 
VEGAN CAKE MIX 1,000 kg 
Óleo vegetal 0,300 kg 
Manteiga de amendoim 0,200 kg 
Amendoins torrados em pedaços 0,200 kg 
LEBKUCHEN 0,020 kg 
Água 0,500 kg 
Total 2,220 kg 
 
Creme de amendoim 
Manteiga de amendoim 0,400 kg 
Gordura de amendoim 0,400 kg 
Açúcar em pó 0,200 kg 
Total 1,000 kg 

• Misturar os ingredientes na batedeira com varas durante 3 – 4 minutos. 
 
Processo de elaboração 

• Misturar os ingredientes na batedeira com a raquete durante 3 – 4 minutos. 
• Dosear 0,065 kg de massa em formas para gugelhupf de silicone. 
• Cozer a 180 °C durante 18 – 20 minutos e deixar arrefecer. 
• Decorar com o creme de amendoim e compota de groselha. 
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Mini gugelhupf vegano com manga 
com VEGAN CAKE MIX e DREIDOPPEL 

Receita para aprox. 30 peças 

Massa 
VEGAN CAKE MIX 1,300 kg 
Óleo vegetal 0,390 kg 
PASTA MANGA 0,100 kg 
Água 0,300 kg 
Total 2,090 kg 
 
Gelatina de manga 
NAPPAGE NEUTRO 0,250 kg 
PASTA MANGA 0,030 kg 
Água 0,200 kg 
Total 0,480 kg 

• Misturar os ingredientes e ferver. 
 
Processo de elaboração 

• Misturar os ingredientes na batedeira com a raquete durante 3 – 4 minutos. 
• Dosear 0,065 kg de massa em formas para gugelhupf de silicone. 
• Cozer a 180 °C durante 30 – 35 minutos e deixar arrefecer. 
• Decorar com a gelatina de manga. 
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Mini plum cake vegano de chocolate 
com VEGAN CAKE MIX 

Receita para aprox. 14 peças 

VEGAN CAKE MIX 1,000 kg 
Óleo vegetal 0,300 kg 
Cacau em pó 0,100 kg 
Açúcar em pó 0,100 kg 
Água 0,650 kg 
Total 2,150 kg 
 
Processo de elaboração 

• Misturar os ingredientes na batedeira com a raquete durante 3 – 4 minutos. 
• Dosear 0,150 kg de massa em formas para plum cake. 
• Cortar longitudinalmente com uma raspa plástica untada com óleo e cozer a 190 °C 

durante 30 – 35 minutos. Abrir o registo decorridos 10 – 15 minutos desde o início da 
cozedura. 

• Decorar a gosto. 
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Tarte vegana de coco com framboesa 
com VEGAN CAKE MIX e DREIDOPPEL 

Receita para 1 tabuleiro de 60 x 20 cm 

Massa 
VEGAN CAKE MIX 0,800 kg 
Óleo vegetal 0,280 kg 
Água 0,360 kg 
Total 1,440 kg 
 
Creme de cacau vegano 
Leite de coco 0,200 kg 
Açúcar 0,100 kg 
Margarina vegana 0,050 kg 
Cacau em pó 0,050 kg 
Total 0,400 kg 

• Ferver os ingredientes e deixar arrefecer. 
 
Creme de coco 
Leite de coco 0,800 kg 
Açúcar 0,200 kg 
Amido de milho 0,050 kg 

Coco ralado 0,400 kg 
AROMA BAUNILHA EUROPA 0,006 kg 
Total 1,456 kg 

• Ferver o leite de coco, o açúcar e o amido de milho.  
• Adicionar os restantes ingredientes e misturar. 
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Processo de elaboração 
• Misturar os ingredientes na batedeira com a raquete durante 3 – 4 minutos. 
• Estender e alisar a massa num tabuleiro de 60 x 20 cm.  
• Cozer a 190 °C durante 20 – 25 minutos e deixar arrefecer. 
• Cortar a peça ao meio transversalmente, aplicar o creme de cacau vegano, repartir o 

creme de coco e deixar arrefecer. 
• Decorar com uma camada de POWERFÜLLUNG NEUTRO e PASTA FRAMBOESA. 
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Tarte vegana com banana 
com VEGAN CAKE MIX e PASTA BANANA 

VEGAN CAKE MIX 1,000 kg 
Óleo vegetal 0,300 kg 
PASTA BANANA 0,100 kg 
Água 0,370 kg 
Total 1,770 kg 
 
Processo de elaboração 

• Misturar os ingredientes na batedeira com a raquete durante 3 – 4 minutos. 
• Dosear a massa em formas. 
• Cozer a 180 °C durante 20 – 25 minutos e deixar arrefecer. 
• Decorar com chocolate e uma fatia de banana. 

 
 
 

  



 

19 
 

Triângulos veganos de frutos secos 
com VEGAN CAKE MIX e PASTA AVELÃ COM PEDAÇOS 

Receita para 2 tabuleiros de 60 x 20 cm 

Massa de bolacha 
VEGAN CAKE MIX 1,000 kg 
Margarina vegana 0,320 kg 
PASTA AVELÃ COM PEDAÇOS 0,060 kg 
Água 0,100 kg 
Total 1,480 kg 
 
Recheio 
Compota de alperce 0,500 kg 
Avelãs em pedaços 0,400 kg 
Amêndoas fatiadas 0,400 kg 
Açúcar 0,150 kg 
Margarina vegana 0,100 kg 
Canela em pó 0,015 kg 
Água 0,200 kg 
Total 1,765 kg 

• Ferver os ingredientes. 
 
Processo de elaboração 

• Misturar os ingredientes na batedeira com a raquete durante 2 – 3 minutos. 
• Dividir a massa de bolacha em duas peças de 0,740 kg, laminar duas “mantas” com  

3 mm de espessura, colocá-las em dois tabuleiros de 60 x 20 cm e pré-cozer a 190 °C 
durante 8 – 10 minutos. 

• Repartir 0,880 kg de recheio em cada tabuleiro sobre a massa de bolacha pré-cozida, 
cozer a 190 °C durante 20 – 25 minutos e deixar arrefecer. 

• Cortar em triângulos e decorar com chocolate. 
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Plum cake vegano 
com VEGAN CAKE MIX 

Receita para 4 peças 

VEGAN CAKE MIX 1,000 kg 
Óleo vegetal 0,300 kg 
Água 0,450 kg 
Total 1,750 kg 
 
Processo de elaboração 

• Misturar os ingredientes na batedeira com a raquete durante 3 – 4 minutos. 
• Dosear 0,435 kg de massa em formas para plum cake.  
• Cortar longitudinalmente com uma raspa plástica untada com óleo e cozer a 180 °C 

durante 40 – 45 minutos. Abrir o registo decorridos 15 minutos desde o início da 
cozedura. 
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