
Bolo
Concen�ado



Mistura concentrada para preparo de bolo. 
Prático, de rápido preparo, receita versátil e 
ótimo rendimento.
CÓD: 390086 
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Bolo Concentrado

Bolos confeitados.
Aplicações

Manter o produto em local seco, fresco e ao 
abrigo da luz. Depois de aberta a embalagem, 
utilizar observando a validade e condições de 
armazenamento. Após o uso, manter a 
embalagem fechada.

Armazenamento

RDC N°240 DE JULHO DE 2018: 
Dispensa da obrigatoriedade de 
registro

Registro

Amido*, composto lácteo com gordura vegetal 
sabor leite, sal, maltodextrina, caseinato, 
emulsificantes ésteres de mono e diglicerídeos de 
ácidos graxos com ácido acético , ésteres de mono 
e diglicerídeos de ácidos graxos com ácido lático, 
mono e diglicerídeos de ácidos graxos e 
estearoil-2-lactil lactato de sódio,  fermentos 
químicos pirofosfato dissódico, bicarbonato de 
sódio e pirofosfato tetrassódico, conservador 
sorbato de potássio e estabilizantes goma xantana 
e goma guar. 
* Ingrediente contendo Gene de Agrobacterium 
tumefaciens, Bacillus thuringiensis, Streptomyces 
viridochromogenes, Zea Mays e Sphingobium 
herbicidorovans.

Ingredientes

Saco de polietileno - 10 kg
Embalagem

9 meses
Validade

Tabela Nutricional

%VD (*)Quantidade por porção

INFORMAÇÃO NUTRICIONAL
Porção de 100 g

Valor Energético

Carboidratos

Proteínas

Gorduras Totais

Gorduras Saturadas

Gorduras Trans

Fibra Alimentar

Sódio

320 kcal=1343 kJ

41 g

1,3 g

 18 g

17 g

0,4 g

1,7 g

7786 mg

16

14

2

32

77

**

7

324

*%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



Bolo Concentrado

Ingredientes:
Bolo Concentrado Bakels: 1 kg
Farinha: 4,5 kg
Açúcar: 4,5 kg
Ovos: 3 kg
Água: 3 kg
Óleo / gordura: 3 kg
Total: 19 kg

Modo de Preparo: 
Adicionar os ingredientes na batedeira. Bater com 
batedor tipo raquete em velocidade baixa por 1 
minutos, raspar as laterais da tigela e bater em 
velocidade alta por mais 2 minutos. Colocar em 
formas previamente untadas. Assar a 170°C em 
forno lastro, o tempo dependerá do tamanho do 
bolo. 

Modo de PreparoProporciona textura extremamente leve e 
macia

Aroma e sabor neutro permitindo 
variações de sabores

Rendimento, praticidade e ótimo custo x 
benefício por ser uma solução 
concentrada

Não necessita leite, basta adição dos 
demais ingredientes básicos

Vantagens
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