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AFETIVA
PÁSCOA
é na padaria





MUFFIN DE PÁSCOA
INGREDIENTES PARA O MUFFIN:

 - 900 g da Pré mistura Pré  
Mescla Bolo Chocolate

 - 600 ml de leite

 - 350 g de ovos

 - 240 ml de óleo

INGREDIENTES PARA O RECHEIO:
 - 600 g de ganache pronto

 - 600 g de doce de leite

INGREDIENTES PARA AS COBERTURAS:
 - 500 g de chocolate meio amargo

 - 500 g de creme de leite

 - 250 g de amêndoas coloridas

 - 250 g de ovinhos de chocolate

 - pasta americana cores
MODO DE PREPARO DO MUFFIN:

 - Coloque na batedeira Pré mistura  
Pré Mescla Bolo Chocolate, 
com os demais ingredientes;

 - Na velocidade 1 misture  
os ingredientes, sem aerar;

 - Coloque nas forminhas de cupcake,  
até a metade da altura da forma;

 - Asse em forno de lastro  
a 160ºC ou em forno  
turbo a 150ºC por 18 minutos.

MODO DE PREPARO DAS COBERTURAS:
 - Prepare o ganache e resfrie,  

bata em velocidade media para aerar;

 - Com o Cupcake recheado e  
frio finalize com a cobertura. 



TORTA DE FRUTAS  
E SORVETE
INGREDIENTES

 - 2 pacotes de Biscoito NESFIT  
Cacau e Cereais

 - 6 xícaras (chá) de Sorvete de Creme 
Nestlé Tradicional 1,5L

 - 3 colheres (sopa) de suco de limão

 - 1 xícara (chá) de framboesas frescas

MODO DE PREPARO
 - Triture rapidamente os biscoitos,  

formando uma farofa grossa  
(não deve ficar muito fina).

 - Divida em 3 partes. Forre com plástico-
filme as laterais de uma forma de aro ou 
de aro removível (20 cm) e coloque  
um terço do Biscoito triturado no fundo, 
formando uma camada. Reserve.

 - Coloque metade do sorvete de Creme 
Nestlé Tradicional 1,5L em um recipiente  
e misture-o, para amolecer levemente.

 - Adicione o suco de limão, mexa bem e 
coloque sobre a camada de Biscoito na 
forma. Espalhe mais um terço dos  
Biscoitos, formando outra camada,  
cubra com plástico-filme e leve ao freezer.

 - Enquanto isso, no liquidificador, bata as 
framboesas, formando um suco grosso. 
Coloque a outra metade do sorvete em 
um recipiente e misture-o, para amolecer 
levemente.

 - Acrescente o suco de framboesa e mexa, 
formando uma mistura cremosa.

 - Retire a torta do freezer, cubra com esta 
mistura, espalhe o restante dos biscoitos, 
embale bem com plástico-filme e leve 
novamente ao freezer por cerca de 2 
horas, até que esteja bem firme.



INGREDIENTES:
 - 500 g de sorvete de Creme Gellak

 - 200 g de Nutella

 - 200 g de creme de leite

 - 200 g de biscoito Maisena

 - 100 ml de leite integral

 - 200 g de bombom Sonho de Valsa

MODO DE PREPARO:
 - Retire o sorvete do freezer 10 minutos 

antes da montagem, para facilitar o 
manuseio.

 - Misture o creme de leite e a Nutella 
em um recipiente até ter uma mistura 
homogênea.

 - Triture os bombons Sonho de Valsa ou 
pique em pedaços pequenos.

 - Coloque o leite em um prato, molhe o 
biscoito maisena e forre o fundo da taça 
de vidro. Depois adicione metade do 
sorvete e espalhe até cobrir os biscoitos. 
Em seguida espalhe o creme de  
Nutella e os bombons triturados. 

 - Refaça essa sequência novamente e 
finalize com alguns bombons picados. 

TRIFLE DE  
SORVETE DE CREME 
COM NUTELLA

Foto: Letícia Durval



INGREDIENTES:
 - 200 g de chocolate meio amargo

 - 100 g de manteiga

 - 60 g de açúcar

 - 75 g de açúcar mascavo

 - 165 g de ovos 

 - 3 g de sal

 - 10 g de essência de baunilha

 - 60 g de farinha de trigo

 - 25 g de cacau em pó

MODO DE PREPARO BROWNIE:
 - Comece derretendo a manteiga  

com o chocolate no microondas,  
de 30 em 30 segundos, mexendo  
sempre para não queimar.

 - Bata os ovos com açúcar (pode ser com 
um fouet ou na batedeira) até que a 
mistura fique aerada e esbranquiçada. 
Adicione a essência de baunilha, o 
chocolate e a manteiga.  
Acrescente a farinha, o sal e o cacau 
peneirados. Transfira a massa para  
uma assadeira coberta com papel 
manteiga (é bom que as bordas fiquem 
para fora pois isso ajuda muito na hora  
de desenformar) e asse por 2 horas  
no forno pré-aquecido a 180 C.

 - Retire o brownie do forno e desenforme.  

 - Pique o brownie em quadrados e sirva 
quente com uma bola de sorvete Gellak 
do sabor de sua preferência.

BROWNIE  
DE CHOCOLATE 
COM SORVETE

Foto: Letícia Durval



INGREDIENTES PARA A MASSA
 - 2 kg IREKS GOLDEN PÃO DE MEL

 - 500 g de mel

 - 200 g de ovos

 - 100g de manteiga (amolecida)

 - 50 ml de leite integral

INGREDIENTES PARA A COBERTURA
 - 1,2 kg chocolate belga  

meio amargo (derretido) 

MODO DE PREPARO
 - Misture todos os ingredientes e bata  

por 1 minuto na velocidade 1 e depois 
por mais 3 minutos na velocidade 2  
(com batedor tipo raquete).

 - Deixe a massa descansar por 60 minutos 
na geladeira, coberta com plástico.

 - Coloque a massa em um molde de 
coelho ou no formato desejado.

 - Asse a 180°C por 12 minutos sem vapor 
ou até obter o ponto;

 - Coloque chocolate derretido sobre 
os biscoitos, retire o excesso e deixe 
escorrer em uma grade de glaçagem.

BISCOITO  
DE PÁSCOA  
COM IREKS  
GOLDEN PÃO DE MEL



INGREDIENTES PARA A MASSA
 - 600 g de farinha de trigo especial

 - 1 kg de IREKS PÃO DE CENOURA

 - 800 g de margarina folhada

 - 400 g de fécula de mandioca

 - 60g fermento fresco

 - 1,4 lLde água (gelada)

INGREDIENTES PARA O RECHEIO
 - 300 g de cenoura cozida

 - 300 g de ricota (fresca)

 - 250 g de cebola

 - 200 g de requeijão (tipo catupiry)

 - 130 ml de azeite de oliva

 - 65 g de queijo parmesão

 - 50 g de maionese

 - 5 g de curry

 - 5 g de ervas finas

 - 15 g de sal

INGREDIENTES PARA A COBERTURA
 - 130 g de gema de ovos

 - 12 g de curry

 - 130 ml de água (temperatura ambiente)

CENOURA  
SEMI FOLHADO  
COM IREKS  
PÃO DE CENOURA

MODO DE PREPARO DA MASSA
 - Misture os ingredientes da massa e bata 

por 4 minutos na velocidade 1  
e depois bata na velocidade 2  
até obter o ponto de véu.

 - Abra a massa (1ª vez) até obter 
uma espessura de 1 cm em mesa 
polvilhada com farinha, cubra 2/3 
da massa com margarina folhada, 
dobre a massa de modo que toda 
margarina fique envolvida na massa, 
a parte sem margarina sobre a parte 
com margarina e sobre elas a terceira 
parte com margarina, abra a massa (2ª 
vez) novamente a uma espessura de 
1 cm. Dobre a massa em 3 camadas 
sobrepostas, abrir a massa (3ª vez) 
novamente a uma espessura de 1 
cm. Novamente dobrar a massa em 3 
camadas sobrepostas.

 - Abra a massa na espessura de 1,5 cm, 
corte em tiras de 2 x 20 cm (enrole em 
cones para fazer canudos folhados).

MODO DE PREPARO DO RECHEIO 
 - Prepare o patê com os ingredientes 

sugeridos (a gosto), recheie os  
canudos e decore com folhas  
verdes conforme a foto.

MODO DE PREPARO DA COBERTURA
 - Misture os ingredientes e aplique o 

preparo no meio da fermentação

MODO DE PREPARO FINAL
 - Deixe no forno á 180°C por 18 minutos 

sem vapor ou até obter o ponto





INGREDIENTES PARA A MASSA
 - 2 kg de IREKS GOLDEN PÃO DE MEL

 - 1 kg de mel

 - 400g de ovos

 - 100g de manteiga (amolecida)

 - 400 ml de água (temperatura ambiente)

INGREDIENTES PARA O RECHEIO
 - 1,87 kg de doce de leite (pastoso)

INGREDIENTES PARA A COBERTURA
 - 1,87 kg de chocolate fracionado 

(derretido)

OVO CAKE MEL  
COM IREKS  
GOLDEN PÃO DE MEL

MODO DE PREPARO
 - Misture todos os ingredientes e bata na 

batedeira por 1 minuto na velocidade 1 
e depois mais 3 minutos na velocidade 2 
(com batedor tipo raquete).

 - Coloque a massa em formas ovais  
de alumínio para o ovo de páscoa.

 - Deixe no forno a 180°C por 35 minutos. 

 - Fatie o centro da massa, aplique  
o recheio e cubra, fatie mais  
uma vez o centro e aplique  
o recheio e cubra com a massa.

 - Aplique o chocolate na parte superior 
da massa, coloque sobre o mármore, 
recorte o excesso, coloque o ovo  
com  parte do mármore virado  
sobre uma tela e aplique o chocolate 
novamente sobre a parte externa.



IDEIAS DE PRODUTOS
Doces são a cara da páscoa;

Inove além dos ovos de chocolate  
com sobremesas de frutas,  
doces na taça ou no copinho, pavê na 
travessa e cupcake de chocolate com uma 
cenourinha (morango glaçado) vão ser  
o sucesso da sua padaria e confeitaria.

revistaartesanato

countryliving.com

bakeat350.net

@mariii1520



IDEIAS DE PRODUTOS
As tortas para a Páscoa têm que ter muito 
chocolate e cobertura. 

Decore com ovinhos ou confeitos coloridos. 
Olhe que legal o bolo em forma de ovo!

Os confeitos coloridos podem ficar 
escondidos dentro do bolo, no estilo 
«pinhata» para surpreender as crianças; 

E como não amar o bolo de coelhinho?

onelittleproject

waitrose.com
bettycrocker

comohepuestolacocina.es



IDEIAS DE PRODUTOS
Uma decoração simples de papel no bolo já 
o transforma em uma fofura. Faça parcerias 
com papelarias personalizadas;

Adorei os mini bolos com recheios de 
confeitos coloridos!

As crianças vão amar este bolo de coelha 
com morangos. E mais ideias de sobremesas 
de mousse na tacinha...

trytrytry.de

boloaniversario.com

pinterest

thebusybaker.ca



IDEIAS DE PRODUTOS
Cupcakes de cenoura;

Bolos decorados com flores e orelhas;

Espetinhos de brigadeiros;

Brownie de cenourinha;

madamecriativa.com.br

onelittleproject

justataste.com
Gerogia Henry



IDEIAS DE PRODUTOS
Mini ovos coloridos no palitinho - cake pop.

Ovos e colomba no pote. Veja como a 
embalagem pode ser diferente e criativa;

Achei linda a ideia da confeitaria de amarrar 
os tecidos como o ovo tradicional;

Mousses dentro o ovo;

Clique no QR code e acesse a receita!

tudogostoso

padariabrasileira

pinterest



IDEIAS DE PRODUTOS
A criatividade não tem limites. Além 
dos ovos tradicionais de ninho, nutella, 
brigadeiros, todos os anos a gente vê surgir 
ovos salgados de coxinha, empada... Até 
com pães e frios - eu vi este ano, estilo 
tábuas de frios.

Tem também as versões saudáveis, veganas, 
whey protein e até com frutas.

Acesse o QR para a receita do ovo manjar...

tudogostoso

cozinhadobomgosto

cozinhadobomgosto



IDEIAS DE PRODUTOS
Os ovos podem ser embalados com tecidos 
para criar um presente todo especial;

Cestas gastronômicas com opções e kits 
para toda a família;

E olhem que legal os platters que estão 
super na moda com biscoitinhos,  
guloseimas e macarrons coloridos.

pinterest

onelittleproject

onelittleproject



IDEIAS DE PRODUTOS
Embalagens encantam e aumentam a 
percepção de valor do seu produto;

Aproveite para criar uma experiência 
especial com seus produtos;

Pense na embalagem, na mensagem...

Uma tendência que deve permanecer 
ainda é do «faça você mesmo», crie caixas 
para decorar biscoitos, brownies, com 
ingredientes e receitas no QR code...

Baldinhos e embalagens de biscoitos podem 
ser personalizadas.

blog.afloral.com

blogcalledwanda.com

doodlecraft.com



IDEIAS DE  
EMBALAGENS
As embalagens da Casa Sol estão  
cheias de afeto, amor e conteúdo.

Tem receitas e brincadeiras no  
verso para entreter e vender  
mais - peça pelo (31)3526.2626.

Indico abaixo também alguns  
outros fornecedores de embalagens  
para caixas, cartonados e latinhas. 

Só indico porque gostei.  
Não tenho parceria com nenhuma,  
exceto Casa Sol, que é nossa do coração.

@portoformas

@casasolembalagens

@casasolembalagens



@lovelyboxembalagens

@prisembalagens@loja_regalo



IDEIAS DE  
DECORAÇÃO
Veja que ideia linda os balões  
brancos com orelhas de papel;

Caixas e cestinhas  
decoram mesas cantinhos; 

Escolha um tema e a paleta de cores para 
sua decoração;

Latinhas e fitas podem ser penduradas nas 
vitrines e pompons brancos criam uma linda 
guirlanda para pendurar;

Na ideia para decoração, caixas, isopor e 
eva criam um lindo cenário cheio de flores 
e fantasia. E latas decoradas com papel 
de presente e flores de papel trazem cor a 
delicadeza para sua loja.

mimisdollhouse.com

onelittleproject

macetesdemãe



IDEIAS DE  
PROMOÇÃO
PROGRAMAÇÃO ESPECIAL  
Uma boa dica é organizar uma  
programação especial em sua  
padaria para que os clientes  
possam se reunir em família para um 
delicioso café da manhã, por exemplo. 

De quebra, você pode contratar  
alguns monitores para fazer pintura  
de coelhinhos, fazer brincadeiras  
e animar a criançada ao som pascoalino. 

Vai ser uma festa!

CONCURSO DE REDAÇÃO
Promova um concurso de redação  
sobre o significado da Páscoa para cada um. 

As melhores versões poderão sair no verso 
das próximas embalagens da padaria!

CUPONS
Você pode criar uma promoção de Páscoa.

A cada R$X de compras o cliente ganha  
um cupom para concorrer a uma cesta  
de Páscoa e um grande coelho de pelúcia.

E como motivação aos colaboradores,  
a cada cupom de cliente atendido,  
ele (colaborador) ganha outro  
para concorrer também a um brinde. 

Esta ação é super interessante  
para aumentar o ticket médio  
e incentivar a equipe de vendas.

DOMINGO DIVERTIDO
Promova a brincadeira da “Caça ao Ovos 
na Páscoa”, aquela brincadeira que os pais 
costumam fazer com a criançada na manhã 
do domingo de Páscoa. 

Você pode fornecer um “Mapa do Coelho”, 
por exemplo, reunindo pistas de onde os 
pequenos devem procurá-los na padaria.

Na semana que antecede a páscoa, você 
pode esconder alguns ovos na padaria e 
sempre que entrar uma criança, dar pistas 
para que ela procure pela padaria.



IDEIAS PARA  
REDES SOCIAIS
Para suas redes sociais capriche nas  
fotos e vídeos saborosos  
dos seus produtos de páscoa;

Faça batalha de sabores nos Stories;

Incentive piqueniques e festas ao ao livre; 

Dê dicas para harmonizar  
chocolates e colombas;

Dê dicas para seu cliente montar  
uma mesa linda, dicas de artesanato  
para as crianças utilizando suas embalagens;

Incentive seus clientes a criarem  
eventos temáticos em casa como  
um bar de sorvete ou de brigadeiros; 

Envolva com conteúdos para compartilhar.

onelittleproject

cursodeconfeitaria

dimpleprints.com



VENDA MAIS NA PÁSCOA
UTILIZANDO AS REDES SOCIAIS

1. FAÇA UM PLANEJAMENTO
Crie uma agenda e um cronograma de 

postagens para o Facebook e Instagram. 

Leve em consideração os horários  
e dias de maior acesso dos seus usuários. 

Esses dados ficam disponíveis no  
Facebook Insights e Instagram Insights. 

2. INVISTA EM MÍDIA PAGA
Está é a época do ano para investir e ter 

retorno sobre o seu investimento.  
Não confie somente no alcance orgânico;

Hoje você pode criar um anúncio  
no Facebook e Instagram e enviar seu  

cliente diretamente para seu  
Whatsapp de encomendas; 

Crie sua conta no  
Whatsapp Business e coloque o  

link na Bio do Instagram. 

3. INVISTA EM FOTOS DE QUALIDADE
Faça fotos lindas dos seus produtos. 

Escolha papéis temáticos de fundo e abuse 
das cores e contrastes;

Mostre seu produto sendo consumido em 
uma mesa e piquenique de páscoa.



□  Definir a data de início  
e término da campanha;

□  Definir a linha de produtos;

□  Conversar com a produção sobre  
produtos - troca de ideias;

□  Lista de compras - comprar embalagens;

□  Definir promoções;

□  Negociação com fornecedores;

□  Reunião para repassar equipe;

□  Definir material gráfico da  
campanha - cartaz, tablóides, 
banners, e-mail marketing;

□  Definir calendário de postagens;

□  Começar a produção e testes;

□  Definir atitude do atendimento - faça um 
treinamento;

□  Decore a loja;

□  Crie os posts para as redes sociais;

□  Monitoramento.

CHECKLIST 
PARA A PÁSCOA



FEITO EM PARCERIA COM


