
Creme tipo Ganache
sabor Leite em Po

Receita
Sugestão

do Chef



Creme tipo ganache sabor creme de leite em pó 
pronto para uso em recheios, coberturas e 
decorações de produtos de confeitaria. 
CÓD: 570280
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Creme tipo ganache Sabor Leite em pó  Prime

Pode ser aplicado como recheio de bolos, 
brownies, cupcakes, tortas, bombas, 
sobremesas como verrines e mousses, ovos de 
páscoa, bombons e trufas.

Aplicações

Manter o produto em local seco, fresco, longe 
de fontes de calor (em temperatura entre 18 a 
20 ºC) e em posição vertical com tampa para 
cima. Não é necessária a refrigeração. 
Observadas estas condições o produto pode 
ser consumido até o final da validade. Se 
houver presença natural de oleosidade na 
superfície, misture bem para voltar a 
cremosidade ideal. 

Armazenamento

Isento conforme Resolução da 
ANVISA  RDC 27/201

Registro

EAN 7898049436750
Código de Barras

Ingredientes: Açúcar, gordura vegetal, leite em pó 
desnatado, soro de leite em pó, sal e emulsificante 
lecitina de soja.

Ingredientes

Plástica de 2,05 kg
Embalagem

6 meses
Validade

Tabela Nutricional

% VD (*)Quantidade por porção

INFORMAÇÃO NUTRICIONAL
Porção de 20 g (1 colher de sopa)

Valor Energético

Carboidratos

Proteínas

Gorduras Totais

Gorduras Saturadas

Gorduras Trans

Fibra Alimentar

Sódio

108 kcal=452 kJ

11 g

1,9 g

 6,3 g

3 g

0 g

0 g

58 mg

5

4

3

12

13

**

0

2

*%VD Valores Diários de Referência com base em uma dieta de 2000 kcal ou 8400 kJ. 
Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades 
energéticas. ** VD não estabelecido
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Produto pronto para uso
Modo de Preparo

Sabor intenso e natural de leite em pó

Versátil para recheio, cobertura e 
decoração

Fácil de usar e aplicar

Aceita corantes, geléias, frutas, bebidas e 
sucos ácidos

Pode ser aquecido no micro-ondas para 
deixar o produto mais fluido

Pode ser aerado em batedeira, para 
aumentar o rendimento

Para fazer trufa e bolear, gelar e adicionar 
bebida alcoólica

Para cobertura lisa e mais brilhante 
aqueça o produto e aplique mais fluido.

Excelente definição para decoração com 
bicos

Não contém corantes, conservantes e 
aromatizantes

Não necessita armazenamento em 
geladeira após aberto, basta fechar bem e 
deixar em local fresco.

Validade superior ao ganache artesanal no 
produto final.

Vantagens

Posicionamento
Produto com sabor mais intenso de leite 
em pó

Não contem aromatizante, o sabor 
exclusivamente  do leite

Problema Causa Solução
Produto 
duro para 
aplicar

Produto 
mole ou 
fluido 

Leve 
separação 
de óleo na 
superfície

Armazenamento 
em temperatura 
muito baixa

Armazenamento 
a temperatura 
alta

Variações de 
temperatura 
durante 
transporte e 
armazenagem.

Temperatura ideal 
para aplicações:
Rechear e Cobrir bolo: 
23 a 25 C
Decorar com bico: 20 a 
23C
Cobertura tipo fluida: 
28-30 C (aquecer em 
micro-ondas)
Armazenar em local 
fresco entre 18 e 
20C, longe de fontes 
de calor.
Armazenar em local 
fresco entre 18 e 20C. 
Não deixar produto no 
sol ou perto de fontes 
de calor. 
Se ocorrer misturar 
bem o produto e 
utilizar.

Dicas para o Manuseio



SAC 0800 707 2877
www.bakels.com.br
           bakelsbrasil

Creme tipo ganache Sabor Leite em pó  Prime

1 bolo de 1.330kg
Rendimento

Ingredientes:
- Cake Neutro Bakels: 2 bases de 150g cada

- Bolo Nega Maluca Bakels: 1 base de 150g 

- Creme de Leite em Pó Prime Bakels: 560g

- Creme de Avelã com Cacau Bakels: 290g 

- Frutas:
Physalis: 10g / Framboesa: 20g  

- Desmoldante 65 Bakels para untar

Receita do Chef

Modo de Preparo:
RECHEIO DE LEITE EM PÓ:
1 - Prepare o Cake Neutro e o Bolo Nega Maluca seguindo os modos de preparos indicados nas 
embalagens, utilizando o Demoldante 65 para untar todas as formas.

2 - Cortar o cake e o bolo pronto em formato de Naked Cake e aplicar o Creme de Leite em Pó Prime 
para rechear duas camadas, intercalando-as com uma camada do Creme de Avelã com Cacau.

3 - Com uma Manga de Confeitar Bakels, faça pitangas no topo do bolo

4 - Decorar com as frutas. 
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