Receitas da Família

a n os

NOTA COMEMORATIVA
Em 2019, a Allpan completa 10 anos de história e durante todos esses anos de trabalho,
conseguimos alcançar o objetivo de tornar a nossa marca conceituada e reconhecida
pela qualidade dos produtos, transporte e atendimento, entre as mais de 180 cidades
onde atuamos.
O Livro de Receitas da Família Allpan foi preparado, especialmente, para a sua família!
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Pães

Pão
Sovado

anos

Ingredientes
• 2 kg de Multimassas Levapan (100%)
• 500 ml de água (25%)
• 100 g de ovos (5%)
• 100 g de Fermento Freco Levapan (5%)
Modo de Preparo
Colocar na masseira a Multimassas, a água, os ovos e por último o
fermento fresco. Misturar em velocidade baixa até homogeneizar. Em
seguida cilindrar até obter uma massa lisa e enxuta. Tirar ﬁtas com
aproximadamente 10 cm de largura e 1 cm de altura. Dobrar a ﬁta ao meio
no sentido do comprimento, juntá-las em grupos de 4 ou 5 e cortá-las de 6 a
8 cm de largura. Arrumar os gomos, bem apertados, em uma assadeira
untada com Unta Forma Levapan e deixar fermentar até ponto de
forneamento. Pincelar com ovos e fornear sem vapor forno a lastro 180° C
ou forno turbo 150°C por aproximadamente 30 minutos.
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Pão
Doce

anos

Ingredientes
• 2 kg de Multimassas Levapan (100%)
• 500 ml de água (25%)
• 100 g de ovos (5%)
• 80 g de Fermento Fresco Levapan (4%)
Modo de Preparo
Colocar na masseira a Multimassas, a água, os ovos e por último o
fermento fresco. Bater em velocidade média até homogeneizar. Em
seguida cilindrar até obter uma massa lisa e enxuta. Dividir em pedaços
de 100 g, fazer tranças de 3 pernas e deixar fermentar até ponto de
forneamento. Pincelar com ovos, aplicar Creme Confeiteiro Levapan e
fornear sem vapor forno de lastro 180° C ou forno turbo 150° C por 30
minutos. Após assado, aplicar Cobertura Neutra Levapan e coco ralado.
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Pão de
Forma

anos

Ingredientes
• 2 kg de Multimassas Levapan (100%)
• 500 ml de água(25%)
• 60 g de fermento Fresco Levapan (3%)

Modo de Preparo
Colocar na masseira a Multimassas, a água e por último o fermento fresco.
Bater em velocidade baixa até homogeneizar. Em seguida cilindrar até
obter uma massa lisa e enxuta. Dividir em pedaços de 600 g, modelar,
colocar em formas apropriadas e deixar fermentar até ponto de
forneamento. Fornear sem vapor forno de lastro 180° C ou forno turbo
150° C de 35 a 40 minutos.
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Especial de
Páscoa

Casca Ovo
Liso Tradicional

anos

Ingredientes
• 250 g de Chocolanté Branco ou Carat + Sabor Branco (Coverlux)
• 250 g Chocolanté Ao Leite ou Carat + Sabor Ao Leite (Coverlux)
• 250 g Chocolanté Meio Amargo ou Carat + Sabor Meio Amargo (Coverlux)

Modo de Preparo
Derreta e tempere o chocolate seguindo as instruções da embalagem.
Preencha as forminhas plásticas para ovos e vire para escorrer o excesso
de chocolate. Raspe as bordas e deixe sobre uma folha de papel manteiga.
Leve para a geladeira e desenforme quando a forma estiver com um
aspecto opaco.
Modo de Preparo da Carat + Sabor
Derreta a cobertura seguindo as instruções da embalagem. Preencha as
forminhas plásticas para ovos e vire para escorrer o excesso de chocolate.
Raspe as bordas e deixe sobre uma folha de papel manteiga. Leve para a
geladeira e desenforme quando a forma estiver com um aspecto opaco.
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Ovo
Trufado

anos

Ingredientes
Ingredientes da Casquinha
• 350g de Carat + Sabor Meio Amargo (Coverlux) ou Norcau Premium Meio Amargo.
Ingredientes do Ganache
• 150g Chocolanté Meio Amargo
• 100g Norcau Chanty ou Chantypak
• 20g Licor

Modo de Preparo da Casquinha
Carat + Sabor Meio Amargo: Derreta a cobertura seguindo as instruções da embalagem.
Preencha a forminha de ovo de Páscoa por completo e vire para escorrer. Raspe para
retirar o excesso e leve para a geladeira até que o chocolate seque.

Modo de Preparo do Ganache
Aqueça o Norcau Chanty ou Chantypak e o licor até 70°C. Vire sobre o Chocolanté Meio
Amargo em moedas ou picado e misture até que ﬁque homogêneo. Coloque na manga
de confeitar e aplique sobre as casquinhas e leve para geladeira para endurecer
rapidamente o recheio. Passe uma ﬁna camada de chocolate para cobrir o recheio e leve
para a geladeira até que a forminha ﬁque opaca e pronta para ser desmoldada.

Dica do Chef
Para dar um contraste de cor, utilize outras variedades de Carat + Sabor ou Norcau
Premium. Você também pode substituir o Chocolanté Meio Amargo pelo Norcau
Premium.
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Massa de
Pão de Mel
Ingredientes

anos

Ingrediente da Casca
• 500g Chocolanté Meio Amargo

• 250g Farinha de trigo
• 50g Cacau em pó
• 130g Açúcar mascavo
• 5g Fermento químico
• 3g Canela em pó
• 3g Cravo em pó
• 200ml Leite
• 150g Mel

Ingredientes do Ganache de Chocolate Amargo
• 200g Chocolanté Meio Amargo
• 200g Norcau Chanty ou Chantypak
• 20g Whisky

Modo de Preparo da Massa de Pão de Mel
Peneire a farinha de trigo e o chocolate em pó. Acrescente o açúcar mascavo, as
especiarias, o leite e o mel alternados e por último o fermento em pó. Misture bem até
obter uma massa homogênea. Passe para uma forma retangular untada e peneirada
com farinha e leve ao forno preaquecido a 180°C por 30 minutos.

Modo de Preparo da Casca
Chocolanté Meio Amargo: Derreta e tempere o chocolate seguindo as instruções da
embalagem. Preencha as forminhas plásticas para ovos e vire para escorrer o excesso de
chocolate. Raspe as bordas e deixe sobre uma folha de papel manteiga. Leve para a
geladeira e desenforme quando a forma estiver com um aspecto opaco.

Modo de Preparo do Ganache de Chocolate Amargo
Ferva o Norcau Chanty ou Chantypak juntamente com o wiskhy e despeje sobre o
Chocolanté Meio Amargo, misture bem até ﬁcar homogêneo. Leve para a geladeira para
ﬁrmar.

Montagem
Coloque o ganache já ﬁrme em um saco de confeitar e aplique no fundo do ovo. Adicione
uma camada de pão de mel, outra camada de ganache e sele o ovo com uma camada de
pão de mel. Faça o acabamento com o ganache utilizando o saco de confeitar.
Dica do Chef
Para ﬁcar com um acabamento mais delicado, utilize um bico de confeitar para
ﬁnalizar.
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Especiais de
Natal

Bolo de
Natal
Ingredientes

anos

Ingredientes para a Cobertura

• 5 ovos
• 2 xícaras (chá) de açúcar reﬁnado
• 1/2 xícaras (chá) de farinha de trigo
• Leite para molhar o açúcar (1/2 xícara)
• 1/2 xícara (chá) de leite de coco
• 1 colher (sopa) de fermento
• 1 xícara (chá) de frutas cristalizadas
• 1 xícara (chá) de uvas passas
• 2 colheres (sopa) de tâmaras
• 2 colheres (sopa) de nozes (picadas ou não)
• Cerejas para decorar

Modo de Preparo da Massa
No liquidiﬁcador, bata os ovos, o leite de coco e o açúcar. Em outra vasilha, ponha a
mistura batida com o trigo e o fermento, misture bem. Em uma outra travessa, adicione
as frutas cristalizadas, nozes, tâmaras e as uvas passas com 3 colheres de farinha de
trigo, e misture bem para não afundarem na massa. Junte tudo e misture bem. Transﬁra
para uma forma com buraco no meio, untada e enfarinhada. Leve ao forno preaquecido
a 180 °C por 40 minutos.
Modo de preparo da Cobertura
Junte o leite aos poucos com o açúcar, misture bem. Se quiser, pode levar ao microondas por 10 segundos. Espalhe por cima do bolo. Decore com as cerejas.
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Biscoito
de Natal

anos

Ingredientes
• 250 g de farinha de trigo
• 100 g de margarina culinária
• 100 g açúcar de confeiteiro
• 1 ovo inteiro
• 1 gema
• Essência de limão a gosto
• Glacê real pronto e corante para decoração

Modo de Preparo
Misture a manteiga com a farinha, acrescente o açúcar, ovo, gema e a essência. Mexa
bem até obter uma massa lisa e envolva essa massa em ﬁlme plástico e leve à geladeira
por 30 minutos. Abra a massa entre ﬁlmes com auxílio de um rolo na espessura de meio
centímetro, corte com cortador de biscoito com desenho de sua preferência. Coloque
em forma (não precisa untar) e leve em forno preaquecido a 180°C por 10 minutos até
corarem. Espere esfriar. Prepare o glacê real conforme instruções da embalagem,
coloque corante, misture bem e coloque-os em saquinhos para confeitar. Deixe secar
por 2 horas para depois colocar em potes ou embalagens para presentear. Abuse da sua
criatividade!
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Cuptone

anos

Ingredientes
• 4 ovos
• 200 g de açúcar
• 1 colher (sobremesa) de aroma de panetone ou laranja
• 150 g de manteiga derretida
• 200 g de farinha de trigo
• 1 colher (sopa) de fermento
• 1 pitada de sal
• 1 xícara de frutas cristalizadas ou gotas de chocolate (passadas na farinha de trigo)
• Chantilly
• Frutas ou gotas de chocolate para enfeitar

Modo de Preparo da Massa
Preaqueça o forno à 180ºC. Bata na batedeira, em velocidade baixa, os ovos e o açúcar,
depois acrescente o aroma de panetone ou laranja, qual você preferir e bata novamente
até obter um creme consistente. Adicione a manteiga derretida e bata novamente. Em
outro recipiente peneire e misture todos os ingredientes secos. Desligue a batedeira e
adicione os ingredientes secos, já peneirados, com bastante cuidado, para que não
diminua o volume. Após misturar tudo delicadamente despeje esta massa em forminha
para cupcakes 3/4 ou 50 g. Leve ao forno preaquecido por 20 minutos em forno
convencional ou 15 minutos em forno elétrico. Após assados espere esfriar e decore
com chantilly e as frutas ou gotas de chocolate. Polvilhar açúcar de confeiteiro ou cacau
em pós dará um charme extra para os seus CupTones!
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