
Coração de Cereja e Panacotta
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Montagem
Dispor de um disco de Daquoise em forma de coração com Ø inferior ao do molde, 
espalhar uma capa de Delifruit Framboesa e sobrepor um disco de Madalena c/
Framboesa com o mesmo formato, espalhar novamente outra capa de Delifruit 
Framboesa e sobrepor por último um disco de panacotta com o mesmo formato e 
reservar.
Encher o molde de silicone um pouco mais de meio, inserir os discos anteriormente 
preparados pressionando para sair o excesso de mousse alisar e levar a congelar 
durante 2 horas.
Depois de Congelado banhar a peça com o banho vermelho, e pigmentar metade 
do coração com decorgel branco.
Decorar com uma filigrana de chocolate pintada com veludo branco, flores 
comestíveis e folha de ouro.

1. Daquoise Amêndoa 
 500 g Claras ovo 
 350 g Açucar 
 300 g Farinha de Amêndoa
 150 g Farinha
 350 g Açucar Pó
 5 g Cremor tartaro

2. Madalena c/Framboesa
 1000 g  Sumix Magdalena
 400 g  Óleo 
 180 g  Leite 
 300 g  Ovo 
 20 g Framboesa Iofilizada

3. Panacotta
 500 g  Nata
 8 g  Mauritius Baunilha 
 100 g  Açúcar 
 100 g  Cabo Blanco
 25 g  Sanatine

4. Mousse Cereja
 200 g  Fond Chocolate Branco
 200 g  Água
 90 g  Compoud Cereja
 1000 g  Nata Batida  

5. Banho Vermelho
 500 g  Decorgel Plus Neutro
 50 g  Decorgel Plus Chocolate
 q/b  Corante vermelho vivo 

Bater as claras em Castelo com o açúcar e o cremor tartaro, incorporar o resto dos 
ingredientes peneirados e misturar bem.
Tender em tabuleiro forrado com papel siliconizado, polvilhar com açúcar em pó e cozer a 
150 ºC, com ar aberto durante ± 40 minuto.

Bater todos os ingredientes (á exceção da Framboesa) com varas 4 minutos em velocidade 
rápida. Misturar a framboesa.
Depositar o batido em tabuleiro previamente forrado com papel siliconizado e cozer a 
180 ºC ± 15/18 min.

Ferver a nata com o açúcar. Adicionar o Sanatine, o Mauritius Baunilha e a Cobertura Cabo 
Branco e misturar bem. Depositar dentro de um molde e congelar.

Misturar o semifrio com a água e o Compound.
Adicionar uma parte da nata e misturar bem.
Incorporar o resto da nata e misturar suavemente

Misturar os Decorgel Plus com o corante e aquecer a 45 ºC e aplicar.



Corações de Ananás e Gelatinado de Manga
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Montagem
Dispor do disco de cookie com o gelatinado de manga anteriormente preparado 
sobrepor um disco de bolo de yogurt e reservar.
Encher o molde de silicone com a mousse de ananás até um pouco mais de meio, 
inserir os discos anteriormente preparados pressionando para sair o excesso de 
mousse alisar e levar a congelar durante 2 horas.
Depois de Congelado desenformar e pintar com veludo branco metade da peça e a 
outra metade banhar com o Banho Vermelho
Decorar com flores comestíveis, framboesas frescas e folha de ouro.

1. Cookie Baunilha 
 1000 g Mix Cookie Baunilha
 150 g Manteiga
 90 g Água

2. Bizcocho yogurt y amapola
 1000 g  Muffino Yogurt
 350 g  Ovos 
 280 g  Óleo
 350 g  Água
 10 g  Sementes Papoila

3. Gelatinado Manga
 1000 g Delifruit Classic Manga
 100 g Água (80 ºC)
 70 g Sanatine 

4. Mousse Ananás
 200 g  Fond Chocolate Branco
 200 g  Água
 90 g  Compoud Ananás
 1000 g  Nata Batida

5. Baño Rojo
 500 g  Decorgel Plus Neutro
 50 g  Decorgel Plus Chocolate
 q/b  Corante Vermelho Vivo

Mezclar el Mix con la mantequilla, con instrumento pala, durante 3 minutos a velocidad 
media. Añadir el agua y mezclar hasta que sea homogénea. Forrar moldes de tarta de Ø 16 
cm con la masa y cocer a ± 190 ºC durante ± 12 minutos.

Misturar todos os ingredientes com raquete 4 minutos em velocidade média.
Depositar o batido em tabuleiro previamente forrado com papel siliconizado e cozer a 
190 ºC ± 18 min.

Aquecer a água Adicionar Sanatine e misturar bem.
Adicionar ao Delifruit Manga e misturar bem.
Depositar sobre a cookie previamente cozida e Congelar.

Misturar o semifrio com a água e o Compound.
Adicionar uma parte da nata e misturar bem.
Incorporar o resto da nata e misturar suavemente.

Misturar os Decorgel com o corante e aquecer a 45 ºC e aplicar.


