FICHA TÉCNICA COMERCIAL
WERNERMIX CAKE MAÇÃ COM CASTANHAS
Mistura Pronta para o preparo de Cake Maçã com Castanhas. Com pedaços de maçã e castanhas em sua
formulação. Fácil e rápido de fazer. Sem lactose.

INGREDIENTES: Açúcar, farinha de trigo enriquecida de ferro e ácido fólico, amido de milho, açúcar mascavo,
maçã desidratada, castanha do pará, castanha de cajú, gordura vegetal, amido modificado, sal, fermento químico
(bicarbonato de sódio e pirofosfato ácido de sódio), espessantes carboximetilcelulose e goma guar e aromatizante.
Contém aromatizante sintético idêntico ao natural.
ALÉRGICOS: CONTÉM DERIVADOS DE TRIGO, CASTANHA DE CAJÚ E CASTANHA-DO-PARÁ. PODE
CONTER DERIVADOS DE CENTEIO, AVEIA, SOJA, CEVADA, AMENDOIM E LEITE. CONTÉM GLÚTEN.

INFORMAÇÃO NUTRICIONAL:
Pré-Mistura
Porção 40g (3 colheres de sopa)***
Quantidade por porção
Valor energético
140kcal = 588kJ
Carboidratos
31g
Proteínas
1,2g
Gorduras totais
1,2g
Gorduras saturadas
0,5g
Gordura trans
0g
Fibra alimentar
0,5g
Sódio
59mg

%VD (*)
7%
10%
2%
2%
2%
**
2%
2%

% Valores diários de referência com base em uma dieta 2000 kcal ou 8400 kJ. Seus Valores
diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas.
** Valor diário não estabelecido.
***Suficiente para o preparo de uma fatia média de bolo (60g)

MODO DE PREPARO:
Ingredientes:
• 1.000 g de mistura pronta
• 400 g ovos ou (~8 unidades)
• 200 g de água
• 200 g de óleo
Modo de Preparo:
Misturar a mão até mistura homogênea ou se preferir, na batedeira, com batedor raquete, por 2 minutos na
velocidade baixa, ou até obter uma massa homogênea. Despeje a massa em formas untadas ou forradas com
papel manteiga. Leve para assar.
Sugestões de forneamento:
Bolo redondo (600g): Forno lastro a 180°C por cerca de 50 minutos ou turbo a 150°C por 40min.
Bolo inglês (350g): Forno lastro a 180°C por cerca de 40 minutos ou turbo a 150°C por 30min.
Cupcakes (75g): Forno lastro a 180°C por cerca de 35 minutos ou turbo a 150°C por 25min.

RENDIMENTO 1 Kg:
24 Bolos tipo Cupcake de 75g
5 Bolos tipo inglês de 350g
3 Bolos redondos 600g

COD
6006

APRESENTAÇÃO
Caixas contendo 4kg de Mistura Pronta em embalagens plásticas de 1kg.
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