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Confeitaria



PROCEDIMENTO
Misture a farinha de amêndoa, o açúcar de confeiteiro, e o amido 
de milho, a Delipaste de Amêndoa Fabbri e a clara de ovo. Faça 
uma massa dura. Forme pequenas bolas e adicione as cerejas 
Amarena Fabbri dentro; Passá-los em açúcar de confeiteiro e leve 
ao forno a 175°C -180° C.

INGREDIENTES

Farinha de Amendoa 1000 g

Açúcar de Confeiteiro 1000 g

Amido de milho 150 g

Delipaste de Amendoas 
Fabbri 5 g

Clara de Ovo 200 g

Amarena Fabbri Q.B.
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AMARETTI 



PROCEDIMENTO
Bata todos os ingredientes na planetária. Forme palitos ou tiras 
com a ajuda de um saco de confeitar. Asse em forno pré-aquecido 
a uma temperatura de 170 por 15-20 minutos, em seguida, corte e 
termine de assar.

INGREDIENTES

Manteiga 360 g

Açúcar 700 g 

Ovos 400 g

Sal

Delipaste Baunilha Fabbri 5 g

Noz Moscada Q.B.

Fermento 10 g

Farinha 1000 g

Amendoa Laminada 150 g

Amarena Fabbri 350 g

Chocolate em gotas 100 g
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CANTUCCI 
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CLAFOUTIS 

PROCEDIMENTO
MASSA FROLA
Misturar a manteiga, o açúcar e a farinha, Misture bem.

PROCEDIMENTO
CREME CLAFOUTIS 
Aqueça a farinha de amêndoa no microondas. Em um 
processador de alimentos, misture a massa de amêndoas, 
adicionando os ovos e o creme de leite (pré-misturados). 
Adicione o restante dos ingredientes até obter uma mistura suave 
e homogênea. Mantenha na geladeira por uma hora antes de usar.

MONTAGEM DA TORTA
Forre um molde com a massa frola, asse em forno  a 160 graus 
por 15 minutos. Deixe esfriar, coloque o creme Clafoutie e asse a 
160 graus por 25 minutos. Decore com Amarenas Fabbri.

INGREDIENTES
MASSA FROLA DE AMÊNDOA

Farinha 500 g

Manteiga 300 g

Farinha de Amêndoa 100 g

Gema 75 g

Clara de Ovo 200 g

Açúcar 75 g

INGREDIENTES
CREME CLAFOUTIS

Creme de Leite 500 g

Delipaste Amêndoas 
Fabbri 390 g

Ovos 240 g

Pate a Bombe Fabbri 220 g

Farinha de Amêndoa  135 g

Farinha de trigo 25 g

Gema 110 g

Áçucar 110 g
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TORTA CAVOUR

INGREDIENTES

Manteiga 300 g

Açúcar de Confeiteiro 170 g

Gema 80 g

Clara de Ovo 160 g

Farinha 300 g

Fermento em pó 15 g

Chocolate em gotas 100 g

Nutty Fabbri 300 g

Açúcar 80 g

PROCEDIMENTO
Bata a manteiga com o açúcar e as gemas, despeje gradualmente 
as claras, depois acrescente a farinha e o fermento. 

ASSEMBLING THE CAKE
Unte a forma com manteiga e farinha, despeje metade da mistura, 
adicione o Nutty Fabbri e colocar com a mistura restante, em 
seguida, coloque as gotas de chocolate por cima. Asse a 165°,  
por 30-40 min.
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LINZ CAKE

PROCEDIMENTO
Misture bem a manteiga com o T.P.T., adicione os ovos e continue 
a misturar. Peneire o resto dos ingredientes e misture, não deve 
ser uma mistura muito dura.
Manteiga a assadeira, coloque a massa no saco de confeitaria de 
ponta lisa e forme uma base no fundo da assadeira, espalhe sobre 
a Variegato Amarena Fabbri, sem atingir a borda. 
Com uma ponta lisa menor, uma grade sobre a geleia e, em 
seguida, a borda ao redor, leve ao forno a 160 ° - 180 ° por cerca 
de 40 minutos.

INGREDIENTES

T.P.T. (250 g amendoas 
+ 250 g açúcar, moídos 
juntos) 

500 g

Manteiga (ponto pomada) 250 g

Farinha 350 g

Ovos Inteiros 2 un

Fermento em pó 1 g

Canela a Gosto Q.B.

Delipaste Baunilha Fabbri Q.B.
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ÉCLAIR TOTAL RED  

PROCEDIMENTO
ECLAIR
Leve ao fogo os primeiros 4 ingredientes. Despeje a farinha e 
misture até formar uma massa seca. Coloque-o na batedeira 
com o batedor liso e despeje os ovos um de cada vez até que a 
mistura esteja lisa. Com a ajuda de um saco de confeitar, pinque 
as éclair e insira o craquelin (veja a próxima receita), até que toda 
eclair seja coberta. Asse a 200 ° C, por cerca de 15/20 minutos. 
Encha com o creme de baunilha e decore com Amarena fruto.

PROCEDIMENTO
RED CRAQUELIN
Despeje todos os ingredientes na batedeira com o batedor plano, 
até obter uma mistura homogênea. Espalhe entre duas folhas 
de papel vegetal com uma espessura de 1-1,5 mm. Deixar gelar e 
corte retângulos mais largos que a Eclair (em cada um dos seus 
lados). Coloque na superfície da Eclàir.

PROCEDIMENTO
CREME DE BAUNILHA 
Levar ao fogo o leite e a glicose, despeje sobre o chocolate até 
obter um ganache brilhante. Despeje lentamente o creme de leite, 
misturando com um fuê. Finalmente despeje o mousse cream e 
continue a misturar. Coloque na geladeira por algumas horas e 
adicione a Delipaste Baunilha Fabbri.

INGREDIENTES
ÉCLAIR
Água 250 g

Leite 250 g

Manteiga 400 g

Sal 10 g

Farinha 500 g

Ovos 12/15 un

INGREDIENTES
RED CRAQUELIN
Manteiga 200 g

Farinha 250 g

Açúcar mascavo 250 g

Corante em pó Q.B.

INGREDIENTES
RECHEIO
Leite 200 g

Xarope de Glucose 10 g

Chocolate Branco 400 g

Creme de Leite Fresco 400 g

Mousse Cream Fabbri 150 g

Delipaste Baunilha Fabbri 15 g
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MACARONS VEGANO

INGREDIENTES
Água 180 g

Base Vegana Fabbri 30 g

Açúcar 360 g

Farinha de Amêndoa 200 g

Áçúcar de confeiteiro 60 g

Corante em pó Q.B.

INGREDIENTES
MACARONS VEGANOS DE 
CHOCOLATE
Água 180 g

Base Vegana Fabbri 30 g

Açúcar 360 g

Farinha de Amêndoa 170 g

Cacau Bollo Oro Fabbri 30 g

Áçúcar de confeiteiro 60 g

PROCEDIMENTO MACARONS
Misture a água e a Base Vegan, mexa e deixe descansar por 
alguns minutos. Adicione o açúcar, mexa e aqueça no microondas 
até 62/65 ° C. Despeje na batedeira planetária e bata até 
obter uma consistência estável (merengue). Peneire o açúcar 
de confeiteiro e a farinha de amêndoa. Incorporar os pós em 
três fases até que a consistência correta seja obtida. Pingue os 
macarons em um tapete de silicone e deixe descansar. Asse a 
135/140 ° C por 10/15 

GANACHE
Combine os primeiros 4 ingredientes e aqueça até 60° C. 
Despeje um pouco de cada vez, sobre o chocolate previamente 
derretido com a lecitina. Adicione a glassagem de chocolate 
Fabbri, aquecida a 35° C. Emulsionar e deixar esfriar a 20° C 
aproximadamente.

INGREDIENTES
GANACHE VEGANA DE CHOCOLATE  
Água 400 g

Xarope de Glucose 100 g

Chocolate 70% 650 g

Glassa Chocolate Fabbri 100 g
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 SACHER VEGANA

PROCEDIMENTO
Misture a base Vegan e a água e deixe descansar por alguns 
minutos até engrossar. Bata os dois primeiros ingredientes e 
adicione o óleo de soja gradualmente. Polvilhe o açúcar e bata 
até atingir o volume ideal. Peneire os três últimos ingredientes e 
insira-os em 3 passos, com a ajuda de uma espátula. Espalhe em 
uma assadeira 60x40, com uma espessura de cerca de 8mm. Asse 
a 200 ° C, durante cerca de 6 a 8 minutos.

MONTAGEM
Forre um aro com fita de acetato. Coloque um disco de massa 
Sacher no fundo. Espalhe então a primeira camada de Variegato 
Amarena Fabbri. Insira outro disco de massa Sacher e continue 
alternando até chegar ao topo. Cubra com glassa de chocolate 
Fabbri. Sirva em temperatura positiva.

INGREDIENTES
AMARENA SACHER VEGANA

Água 360 g

Base Vegan Fabbri 50 g

Óleo de soja 175 g

Açúcar 160 g

Farinha 200 g

Cacau Bollo Oro Fabbri 45 g

Amido de Milho 80 g

Variegato Amarena Fabbri Q.B.
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AMARENAMISÙ

PROCEDIMENTO
MASSA
Bata as gemas e o açúcar. Peneire a farinha e o amido e reserve. 
Em seguida, incorporar 1/3 da clara de ovo com a gema batida.Em 
seguida misture o restante delicadamente. Forre uma foma com 
papel manteiga e polvilhe bastante açúcar de confeiteiro. Asse a 
180 ° por 10 minutos.

PROCEDIMENTO
MOUSSE DE ZABAIONE E MASCARPONE
Coloque o creme de leite frio e misture o Mascarpiu até dissolver 
por completo. Em seguida adicione a Delipaste Zabaione e bata 
na batedeira até formar um creme com consistência mais firme. 

MONTAGEM
Faça a montagem do mousse em camadas usando: uma parte do 
mousse,um pouco de variegato Amarena Fabbri e um disco de 
massa. Coloque mais uma camada de mousse e mais Variegato 
Amarena Fabbri. Finaliza com o mousse e decore com cacau 
polvilhado e Amarena Fabbri. 

INGREDIENTES
MASSA

Farinha 60 g

Amido 50 g

Açúcar 125 g

Clara de Ovo 150 g

Gema 100 g

Delipaste Amarena Fabbri 70 g

INGREDIENTES
MOUSSE ZABAIONE E 
MASCARPONE

Creme de Leite 35% 1000 g

Mascarpiù Fabbri 120 g

Delipaste Zabaione  Fabbri 100 g



12

ESPELHO DE LIMÃO SICILIANO 

PROCEDIMENTO
MASSA
Coloque a manteiga, o sal e o açúcar na batedeira e bata com 
o leque até emulsionar e ficar esbranquiçado. Adicione os ovos 
aos poucos para manter a emulsão. A farinha e a canela são 
então acrescentadas de uma só vez e misturadas em baixa 
velocidade até que a massa fique homogênea; Abra a massa em 
um retângulo, cubra com filme plástico e leve à geladeira para 
descansar por uma hora no mínimo.

PROCEDIMENTO
BUTTER CREAM DE MARACUJA
Leve o açúcar, a água e a glucose ao fogo; Bata os ovos e as 
gemas em velocidade alta. Adicionar a calda à 121ºC . Bata 
em velocidade média até alcançar 37ºc.Adicione a manteiga 
aos poucos. Finalmente acrescente a delipaste de maracujá 
em temperatura ambiente. Na hora de utilizar (caso esteja na 
geladeira), aqueça à 40ºc e bata com o globo até ficar leve.

INGREDIENTES
MASSA

Açúcar 300 g

Manteiga 400 g

Ovos 80 g

Farinha de trigo 820 g

Canela em pó Q.B.

Sal 2 g

INGREDIENTES
BUTTER CREAM DE MARACUJÁ 

Açúcar 400 g

Glucose 200 g

Água 200 g

Gema 100 g

Ovos 100 g

Manteiga 800 g

Delipaste Maracujá Fabbri 50 g
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PROCEDIMENTO
BISCUIT DE CHOCOLATE
Separe 6 assadeiras, coloque uma folha de papel manteiga e 
depois unte e enfarinhe. Bata as claras com o açúcar até o ponto 
firme. Acrescente as gemas com a baunilha, aos poucos, até 
homogeneizar. Incorpore delicadamente a farinha peneirada junto 
com o cacau em pó. Divida a massa e espalhe 500g em cada uma 
das assadeiras e leve ao forno à 150ºC (ventilação fechada) por 
aproximadamente 8 minutos. 

PROCEDIMENTO
CALDA DE LIMÃO
Branqueie os limões duas vezes coloque em água gelada.Corte 
em quatro e retire a semente e o miolo branco Passe pelo 
processador com o açúcar até ficar fino.Refrigere por 24 horas 
e coe em um pano (descarte a polpa).Guarde na geladeira em 
caixas fechadas ou a vácuo no freezer .Na hora de utilizar misture 
os 500g de calda para bolo com 60g de xarope de limão e deixe 
por uma hora.

PROCEDIMENTO
MOUSSE DE LIMÃO
Bata as gemas com as raspas de limão. Cozinhe o açúcar com a 
água até 154ºc. Acrescente o Limão PG Fabbri (CUIDADO COM 
OS RESPINGOS E ESPUMA). Ferva de novo até 120ºc.Coloque 
sobre as gemas e bata até esfriar (30ºc). Misture ¼ das gemas no 
Mousse Cream Fabbri e depois o restante. Incorpore o creme de 
leite batido e divida entre as tortas rapidamente.

PROCEDIMENTO
GLAÇAGEM 
Incorpore o corante levemente para não criar bolhas na glaçagem

PROCEDIMENTO
MERENGUE ITALIANO 
Ferva a água com 1000g de açúcar e a glucose. Quando atingir 
aproximadamente 112ºc bata as claras com o restante do açúcar 
sendo colocado aos poucos. Acrescente a calda de açúcar 
quando chegar à 116ºc. Bata em velocidade alta até que esfrie

INGREDIENTES
BISCUIT DE CHOCOLATE

Açúcar 875

Gemas 420

Claras 1115

Farinha de trigo 575

Cacau Bollo Oro Fabbri 300

Delipaste Baunilha Fabbri 10

INGREDIENTES
CALDA DE LIMÃO

Calda de para bolo 500 g

Limões 2000 g

Açúcar 900 g

INGREDIENTES
MOUSSE DE LIMÃO

Açúcar 700 g

Glucose 300 g

Água 300 g

Limão PG Fabbri 25 g

Gemas 850 g

Delipaste Baunilha Fabbri 10 g

Mousse Cream Fabbri 50 g

Creme de Leite 35% 4000 g

INGREDIENTES
GLAÇAGEM 

Glassa Neutra Fabbri Q.B.

Gotas de Corante Amarelo Q.B

INGREDIENTES
MERENGUE ITALIANO 

Clara 1000 g

Açúcar 2000 g

Glucose 200 g

Água 350 g
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MIL FOLHAS DE  E
FRUTAS VERMELHAS

PROCEDIMENTO
MASSA FOLHADA
Bata a manteiga e 200g da farinha. Modele um bloco e coloque 
na geladeira. Faça a massa com o restante. Incorpore o bloco 
de manteiga e dê 6 voltas, duas a duas  com intervalos de 30 
minutos. 

PROCEDIMENTO
CREME
Ferver o leite com um pouco do açucar. Misturar as gemas com 
o açúcar. Temperar as gemas com o leite. Voltar para a panela e 
ferver por 3 min

INGREDIENTES
MASSA FOLHADA

Farinha de trigo 1000 g

Manteiga 1000 g

Creme de Leite 35% 100 g

Água 300 g

Sal 25 g

INGREDIENTES
CREME

Leite 250 g

Açúcar 50 g

Amido de milho 20 g

Gemas 100 g

Delipaste Baunilha Fabbri 25 g
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STECCO CHOCOLATE BRANCO E MANGA

PROCEDIMENTO
Hidrate a gelatina e reserve. Misture todos outros ingredientes e 
leve ao fogo. Assim que ferver retire do fogo e adicione a gelatina. 
Despeje nas formas e leve ao congelador.

PROCEDIMENTO
COBERTURA
Stracciatella Branca Fabbri

INGREDIENTES
BAVARESE AL CIOCCOLATE 
BIANCO

Leite 375 g

Açúcar 75 g

Mousse Cream Fabbri 180 g

Gemas 150 g

Delipaste Chocolate 
Branco Fabbri 400 g

Creme de Leite 35% 750 g

Delipaste Baunilha Fabbri 15 g

INGREDIENTES
GELATINA DE MANGA 

Polpa de Manga 780 g

Água 420 g

Açúcar 240 g

Glucose 115 g

Gelatina Incolor 35 g

Água 140 g
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DUO CHOCOLATE E AVELÃ

PROCEDIMENTO
Pré aqueça o forno 140°C. Unte duas formas de 60 x 40cm e 
polvilhe com cacau em pó. Peneire todos os sólidos, juntos, duas 
vezes. Misture os sólidos e os líquidos e bata em velocidade 
baixa até ficar homogêneo (aproximadamente 1 minuto). 
Coloque na forma e leve ao forno, com a ventilação fechada, por 
aproximadamente 25 minutos Retire do forno, desenforme, deixe 
esfriar e corte em discos. 

COBERTURA
Nappage chocolate Fabbri

INGREDIENTES
CREME INGLÊS

Leite 1250 g

Açúcar 280 g

Gema 310 g

Delipaste Baunilha Fabbri 15 g

INGREDIENTES
MOUSSE CHOCOLATE BRANCO 
COM AVELÃ

Creme Inglês 850 g

Chocolate Branco 850 g

Mousse Cream  Fabbri 200 g

Delipaste Avelã Fabbri 150 g

Creme de Leite 35% 700 g

INGREDIENTES
MOUSSE AMARGO

Creme Inglês 1700 g

Chocolate Meio Amargo 1700 g

Creme de Leite 35% 1400 g

INGREDIENTES
BOLO DE CHOCOLATE 

Ovos 510 g

Leite 1280 g

Manteiga Derretida 80 g

Delipaste Baunilha Fabbri 25 g

Farinha de Trigo 770 g

Sal 16 g

Açúcar 1000 g

Bicarbonato de sódio 20 g

Cacau Bollo Oro Fabbri 100 g

Fermento em pó 35 g
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LATTER CAKE  

PROCEDIMENTO
MASSA FROLA
Na batedeira bata as gemas e o açúcar, logo em seguida bata com 
a manteiga e o açúcar mascavo. Adicione a farinha peneirada com o 
fermento, bata até obter uma massa homogenia. Envolva-a em plástico 
filme e deixe-a na geladeira por pelo menos 30 minutos. Em seguida, 
abra a massa com um rolo deixando-a com uma espessura de cerca de 
1,5 cm, perfure e corte a forma desejada. Coloque-o em uma assadeira 
perfurada e asse a 175 ° por cerca de 15 minutos.

PROCEDIMENTO
MOUSSE AMARENA FABBRI
Coloque creme de leite frio e o Mousse Cream Fabbri na natedeira, 
bata à mão com um  batedor fuêt para picos moles (50% do volume) e 
adicione o Delipaste Amarena Fabbri. Bata até a consistência desejada.

INGREDIENTES
MASSA FROLA

Gema 55 g

Açúcar Mascavo 75 g

Manteiga 160 g

Sal 5 g

Farinha 230 g

Fermento 8 g

Açúcar 55 g

INGREDIENTES
MOUSSE AMARENA FABBRI

Creme de Leite 1000 g

Mousse Cream Fabbri 150 g

Delipaste Amarena Fabbri 100 g
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INGREDIENTES
MACARONS VEGANOS

Água 180 g

Base Vegan Fabbri 35 g

Farinha de amêndoa 200 g

Açúcar de confeiteiro 60 g

Açúcar 360 g

INGREDIENTES
MASHMALLOW

A)   ÁGUA 360 g

       Açúcar 157 g

       Açúcar invertido 170 g

       Corante 2/3 g

B)   Açúcar invertido 225 g

C)   Água 200 g

       Mousse Cream Fabbri 208 g

Delipaste á sua escolha 40 g

PROCEDIMENTO
MACARONS VEGANOS
Aqueça a água o açúcar e a Base Vegan Fabbri a 55/60 ° C no 
microondas, despeje na batedeira e bata, em seguida, deixe esfriar. 
Separadamente, peneire a farinha de amêndoa e o açúcar de 
confeiteiro. Despeje aos poucos na primeira mistura e misture de 
baixo para cima. Forme os macarons em uma assadeira com tapete de 
silicone. Deixe repousar por 10/15 minutos e leve ao forno a 135 ° C por 
12/15 minutos.
OBS: Para macarons coloridos, adicione 2 g de corante em pó à água. 
Para sabor de chocolate, em vez disso, substitua 30de farinha de 
amêndoas por 30de cacau.

PROCEDIMENTO
MASHMALLOW
Cozinhe A a 110 ° C. Adicione B e bata na batedeira. Aqueça C até 60 
° C e despeje a tigela da batedeira. Bata toda a mistura até atingir 40 
° C. Saborize com o Delipaste Fabbri e continue batendo até que a 
mistura atinja 30 ° C. Quando atingit a temperatura  você pode moldar 
os marshmallows em uma folha de acetato. Por exemplo, você pode 
criar longos fios para cortar e amarrar.

MONTAGEM
Coloque a base da torta na bandeja, colando-a com dois pontos 
de Mousse Amarena Fabbri. Faça tufos regulares com um saco 
de confeitaria de ponta simples sobre toda a superfície da torta e 
depois crie mais duas camadas da mesma maneira. Decore com 
Variegato Amarena Fabbri, macaroons vermelhos, Amarena Fabbri e 
marshmallow Amarena Fabbri.
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TIRAMISÚ CLÁSSICO

PROCEDIMENTO
MASSA
Bata o açúcar com as gemas. Peneire a farinha e o amido. Em 
seguida, incorporar 1/3 da clara de ovo e e as gemas batidas 
gradualmente ao pó. Coloque na forma e polvilhe-os com 
bastante açúcar de confeiteiro. Asse a 180 ° por 10 minutos.

PROCEDIMENTO
CALDA DE CAFÉ
Aqueça a água e o açúcar. Dissolva dentro do Delipaste Moka.

PROCEDIMENTO
MASCARPONE SEMIFREDDO
Em uma batedeira coloque o creme de leite frio junto com Selen 
Fabbri, adicione a Paye a Bombe e o Mascarpone40, bata até 
formar picos moles e despeje em um molde de silicone redondo. 
Recheie com a massa embebida na calda de café. Cubra com o 
semifreddo mascarpone e uma última camada massa embebida 
em café. Congelar e cobrir o tiramisu com Nappage a sua escolha 
deixando escorrer bem, polvilhando um canto com cacau em pó.

INGREDIENTES
MASSA

Farinha 200 g

Amido de milho 75 g

Açúcar 140 g

Clara de ovo 250 g

Gema 100 g

INGREDIENTES
CALDA DE CAFÉ

Água 200 g

Açúcar 100 g

Delipaste Moka  Fabbri 40 g

INGREDIENTES
MASCARPONE SEMIFREDDO

Creme de Leite 1000 g

Selen Fabbri 200 g

Pate a Bombe Fabbri 150 g

Mascapone 40 Fabbri 80 g
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CHOCO MENTA SQUARE

PROCEDIMENTO
BISQUIT VEGANO 
Bata na batedeira a água e a base Vegan Fabbri. Quando a 
espuma estiver completa, adicione o óleo, o açúcar e o Delipaste 
Baunilha Fabbri nesta ordem. Incorporar a farinha e o amido 
peneirados à mão. Asse a 160 ° por 12 minutos.

PROCEDIMENTO
MOUSSE CHOCO MENTA
Coloque o creme de leite frio e o mousse cream na batedeira, 
até formar picos moles. Com um batedor adicione o Snackoloso 
Choco Menta Fabbri e bata até a consistência desejada.

PROCEDIMENTO
MOUSSE CHOCOLATE BRANCO
Coloque o creme de leite frio e o Mousse Cream Fabbri na 
batedeira até formar picos moles e adicione o Delipaste 
Chocolate Branco Fabbri. Bata até a consistência desejada.

MONTAGEM
Despeje a mousse de chocolate branco até o meio molde, insira a 
mousse Choco Menta no meio e cubra o molde com mais mousse 
de chocolate branco. Coloque um disco de biscoito no fundo da 
musse. Cubra o semifreddo com stracciatella branca.

INGREDIENTES
VEGAN BISQUIT

Farinha 255 g 

Base Vegan Fabbri 50 g

Agua 360 g

Amido 100 g

Açúcar 160 g

Óleo de Girasol 175 g

INGREDIENTES
CHOCO MENTA MOUSSE

Creme de Leite 1000 g

Mousse Cream Fabbri 250 g

Snackolosi Choco Menta 
Fabbri 150 g

INGREDIENTES
MOUSSE CHOCOLATE BRANCO 

Creme de Leite 35% 1000 g

Mousse Cram Fabbri 250 g

Delipaste Chocolate  
Branco Fabbri  100 g
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DELÍCIA CHOCO COCO

PROCEDIMENTO
MASSA FROLA
Na batedeira bata a manteiga fria com açúcar mascavo e sal. 
Despeje gradualmente a Pate a Bombe Fabbri e adicione a farinha 
peneirada com o fermento. Envolva-a em filme plástico e deixe-a 
na geladeira por pelo menos 30 minutos. Em seguida, estenda a 
massa e deixe com uma espessura de cerca de 1,5 cm, perfure e 
corte a forma desejada. Coloque-o em uma assadeira perfurada e 
asse a 175 ° por cerca de 15 minutos. 

PROCEDIMENTO
COBERTURA STRACCIATELLA CROCANTE
Aqueça a Straciatella para derreter. Misture os 3 primeiros 
ingredientes com um mixer. Quando a mistura estiver homogênea, 
adicione a granela de avelã.

INGREDIENTES
MASSA FROLA

Pate a Bombe Fabbri 110 g

Açúcar Mascavo 75 g

Manteiga 160 g

Sal 5 g

Farinha 230 g

Fermento 8 g

INGREDIENTES
COBERTURA STRACCIATELLA 
CROCANTE

Nutty Avelã e Cacau 
Fabbri 1000 g

Stracciatela Chocolate 
Fabbri 150 g

Oléo de Girasil 50 g

Granela de Avelã 300 g
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INGREDIENTES
DAQUOISE DE COCO

Clara de Ovo 400 g

Farinha de Coco 480 g

Açúcar de Confeiteiro 480 g

Farinha de Amendoa  160 g

INGREDIENTES
SIMPLÉ COCO SEMIFREDDO

Creme de leite 35% 1000 g

Simplé Coco Fabbri 500 g

Snackoloso Choco Coco 
Fabbri

PROCEDIMENTO
DAQUOISE DE COCO 
Peneire o açúcar de confeiteiro e a farinha de amêndoa. Bata 
a clara de ovo e o açúcar de confeiteiro até ficarem brilhantes. 
Incorporar os ingredientes secos. Espalhe em papel manteiga 
e leve ao forno a 205 ° C por 4 minutos, depois abaixe a 
temperatura para 180 ° C por 6-7 minutos.

PROCEDIMENTO
SIMPLÉ COCO SEMIFREDDO
Coloque o creme de leite na batedeira planetária e bata até 
formar picos moles e acrescente o Simplé Coco Fabbri na 
consistência desejada.

MONTAGEM DA TORTA
Despeje a mistura até o meio do molde, banhe um retângulo de 
daquoise de coco com Snackoloso Choco Coco Fabbri e insira-o 
no centro do semifrio como uma inserção. Termine de encher 
o molde com o semifrio. Cubra com um retângulo de daquoise. 
Congelar.
Cubra o semifrio com a Glassa Chocolate Branco, deixe escorrer 
bem e coloque no freezer. Com a ajuda de dois palitos de dente, 
mergulhe apenas a base, por 1cm, na cobertura crocante de 
stracciatella. Coloque em um retângulo de massa frola.
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SEMIFREDDO BOM BOM

Inserção de semifreddo de Ribs Nero Fabbri, com amêndoa 
vegana de ooise, coberta com semifreddo de baunilha e cobertura 
de chocolate. Vegan semifreddo merengue vegan italiano.

PROCEDIMENTO
Misture os 3 primeiros ingredientes, mexa e deixe repousar. Após 
coloque na batedeira e bata por alguns minutos. Coloque os dois 
últimos ingredientes em uma panela e cozinhe a 110 ° C. Adicione 
gradualmente ao merengue que está batendo e complete até o 
resfriamento máximo possível.

PROCEDIMENTO
INSERT
Bata 700 g de creme de soja vegana em picos moles e junte 300 
g de merengue. Adicione a Delipaste Ribs Nero Fabbri e misture 
bem até obter uma mistura espumosa e leve. Despeje nos moldes 
para as inserções e cubra com um disco de amêndoa daquoise. 
Arrefecer a temperatura.

PROCEDIMENTO
MOUSSE BAUNILHA 
Bata o creme de soja em picos e adicione o Simplé Gold Baunilha 
Fabbri. Despeje a mistura nos moldes e insira o inserto bem 
congelado, cobrindo. Deixar congelar e após cubrir com a Glassa 
Chocolate Fabbri. Decorar.

INGREDIENTES

Água 250 g

Base Vegan Fabbri 48 g

Açúcar 280 g

Água 100 g

Agúcar 100 g

INGREDIENTES
INSERT

Creme de leite de soja 700 g

Merengue Vegano 300 g

Delipaste Ribs Nero Fabbri 100 g

INGREDIENTES
SEMIFREDDO BAUNILHA  

Creme de leite de soja 1 Litro

Simplé Gold Baunilha 
Fabbri 500 g
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PISTARENA VEGANA

Inserção de pistache semifreddo, com biscoito de pistache e 
Variegato Amarena Fabbri, coberto com gianduia semifreddo e 
Amarena Fabbri Glacê.

PROCEDIMENTO
SEMIFREDDO E MERINGUE ITALIANO VEGANO
Misture os 3 primeiros ingredientes, mexa e deixe repousar. 
Depois coloque na batedeira por alguns minutos. Adicione os 
dois últimos ingredientes em uma panela e cozinhe a 110 ° C. 
Adicione-o gradualmente ao merengue que está batendo e 
complete até o resfriamento máximo possível.

PROCEDIMENTO
INSERT
Bata 700 g de creme de soja vegana em picos moles e junte 300 
g de merengue. Adicione o Delipaste Pistache Fabbri e misture 
bem até obtermos uma mistura espumosa e leve. Despeje nos 
moldes para as inserções e cubra com um bisquit de pistache 
vegano coberto com Variegato Amarena Fabbri. 

PROCEDIMENTO
MOUSSE
Bata o creme até obter picos suaves, adicione o Simplé Gold 
Baunilha. Despeje a mistura nos moldes para e insira o inserto 
bem congelado, cobrindo. Após congelado cobrir com a Nappage 
Amarena Fabbri. Decorar.

INGREDIENTES
SEMIFREDDO
MERENGUE ITALIANO VEGANO 

Água 250 g

Base Vegan Fabbri 48 g

Açúcar 280 g

Água 100 g

Açúcar 100 g

INGREDIENTES
INSERT

Creme de leite de soja 700 g

Merengue italiano Vegano 300 g

Delipaste Pistache Fabbri 100 g

INGREDIENTES
EXTERNAL PART

Creme de Leite de Soja 1 Litro

Simplé Gold Baunilha 
Fabbri 500 g
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FRAMBOESA COM NUTTY BRANCO

PROCEDIMENTO
RECHEIO DE NUTTY BRANCO 
Despeje nos moldes de esferas e ultra congele

PROCEDIMENTO
SEMIFREDDO FRAMBOESA
Coloque o creme de leite e o Selen Fabbri na batedeira.Quando 
estiver quase na consistencia coloque o Delipaste Framboesa 
Fabbri. Com a ajuda de um saco de confeitar despeje o mousse 
nos moldes. Insira o centro Nutty Branco Fabbri e coloque o 
molde no ultracongelador. Cubra com um disco de biscoito e 
pulverize com spray vermelho.

INGREDIENTES
RECHEIO DE NUTTY BRANCO

Nutty Branco Fabbri 100 g

INGREDIENTES
SEMIFREDDO DE FRAMBOESA

Cream de Leite 35% 1000 g

Selen Fabbri 300 g

Delipaste Framboesa 
Fabbri 100 g



PERA WILLIAMS 

PROCEDIMENTO
RECHEIO DE PERA 
Colocar o Variegato Pera Fabbri nos moldes e ultra congelar.

PROCEDIMENTO
SEMIFREDDO BAUNILHA 
Despeje o creme de leite e o Simplé Gold Baunilha na batedeira e 
bata até formar um mousse. Com a ajuda de um saco,de confeitar 
despeje nos moldes. Insira o recheio de pera e preencha o molde. 
Cubra com um disco de biscoito e congele. Pulverize a pêra com 
manteiga de cacau verde. 

INGREDIENTES
RECHEIO DE PERA

Variegato Pera Fabbri 200 g

INGREDIENTES
BAUNILHA SEMIFREDDO

Creme de Leite 35% 1000 g

Simplé Gold Baunilha 
Fabbri 500 g
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MA CHERY

PROCEDIMENTO
MOUSSE BRANCO 
Bata o creme de leite e Pannamousse em picos moles em um 
misturador planetário frio. Despeje no molde e preencha com 
bastante cerejas pretas escorridas. Coloque no resfriador de 
batelada. Enquanto isso, bata o outro creme com Pannamousse 
em picos moles. Adicione o creme de leite ao creme muito macio. 
Retire o molde do refrigerador e encha com a espuma suave. 
Cubra com um disco leve para o ultra conegaldor.

MONTAGEM
Cubra com Nappage Amarena Fabbri aquecida a 38° C e decore 
com uma flor de merengue suíço e Amarena Fabbri.

INGREDIENTES
MOUSSE BRANCO

Creme de leite 35% 500 g

Mousse Cream Fabbri 100 g

INGREDIENTES
MOUSSE BAUNILHA  

Creme de leite 35% 500 g

Creme de Confeiteiro 500 g

Mousse Cream Fabbri 200 g
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PROCEDIMENTO
Misture a Pate a Bombe Fabbri, o Mascarpiú Fabbri e o creme 
de leite. Bata na batedeira até formar um creme homogêneo. 
Coloque o creme em um saco de confeitar e preencha o fundo 
do molde. Adicione a Amarena Fabbri ao centro e cubra com o 
creme até a metade do molde. Recheie com o Gourmet Sauce 
Amarena Fabbri e finalize com o restante do creme. 
Leve para o ultra congelador e por último cobrir com a Nappage 
Amarena Fabbri.

INGREDIENTES
RECHEIO DE PERA

Mascarpiù Fabbri 46 g

Pate a Bombe Fabbri 26 g 

Creme de Leite fresco 328 g

Gourmet sauce Amarena 
Fabbri Q.B.

Amarena Fabbri 5 un

Nappage Amarena Fabbri Q.B.
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Mono-porção com coração de 

Preparação

Adicionar a mousse até 2/3, 
deixando espaço para colocar o Top 
Gold Amarena Fabbri com pedaços.

Usando uma manga de confeitar, 
completar o centro da mousse com 
o Top Gold Amarena Fabbri com 
pedaços.

Adicionar a mousse até preencher 
o molde, nivelando a extremidade 
com uma espátula.

4 5 6

Leve as mono porções ao freezer e 
após ter reduzido a temperatura até 
-30°/-45°C, removê-las do molde e 
colocá-las sobre uma tela para glaçar.

Aquecer a cobertura Nappage 
Amarena Fabbri no micro-ondas até 
+35°/+45°C e glaçar a mono porção.

Colocar a mono porção em um prato 
e decorar com um arabesco 
de  chocolate. Servir a +5°C.

7 8 9

Colocar o Pate à bombe a +5°C, o 
Mascarpiu e o creme de leite na 
batedeira até montar uma mousse. 

Colocar a mousse no molde, 
preenchendo-o até 1/3.

No centro de cada forma, inserir 
uma Amarena Fabbri inteira. 

1 2 3
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 MIGNON

PROCEDIMENTO
Misture a Pate a Bombe Fabbri, o Mascarpiú Fabbri e o creme 
de leite. Bata na batedeira até formar um creme homogêneo. 
Coloque o creme em um saco de confeitar e preencha o fundo do 
molde. Adicione a Amarena Fabbri ao centro e coloque um pouco 
do Gourmet Sauce Amarena cubra com o creme até preencher 
todo o molde. 

Leve para o ultra congelador e por último cobrir com a Nappage 
Amarena Fabbri.

INGREDIENTES
RECHEIO DE PERA

Mascarpiù Fabbri 23 g

Pate a Bombe Fabbri 13 g 

Creme de Leite fresco 164 g

Gourmet sauce Amarena 
Fabbri Q.B.

Amarena Fabbri 4 un

Nappage Amarena Fabbri Q.B.
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Adicionar a mousse até 2/3, deixando 
espaço para colocar o Top Gold 
Amarena Fabbri com pedaços.

Coloque a porção única no cesto de 
cacau Bussy.

Colocar o Pate à bombe a +5°C, o 
Mascarpiu e o creme de leite na 
batedeira até montar uma mousse. 

1

Aquecer a cobertura Nappage 
Amarena Fabbri no micro-ondas até 
+35°/+45°C e glaçar a mono porção.

6

Crie uma pequeno furo para inserir o 
cabinho de chocolate. Sirva a + 5 ° C.

9

Colocar a mousse no molde, 
preenchendo-o até 1/3.

2

Leve as mono porções ao freezer e 
após ter reduzido a temperatura até 
-30°/-45°C, removê-las do molde e 
colocá-las sobre uma tela para glaçar.

5

Usando o molde de Martellato, faça 
os cabinhos de chocolate.

8

No centro de cada forma, inserir uma 
Amarena Fabbri inteira. 

3

Mono-porção com coração de 

Preparação
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www.fabbribrasil.com
www.amarenafabbri.com

www.en.cocktail.fabbri1905.com
fabbri.brasil@fabbri1905.com

DESCUBRA NOVAS
RECEITAS FABBRI #Fabbristyle


