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Valor Energético

Carboidratos

Proteínas

Gorduras Totais

Gorduras Saturadas

Gordura Trans

Fibra Alimentar

Sódio

154kcal =651kJ

32 g

2,4 g

10 g

1,5 g

0,0 g

1,4 g

100 mg

8%

11%

3%

18%

7%

(**)

5%

4%

Quantidade por porção

INFORMAÇÃO NUTRICIONAL
Porção 40g (4 colheres de sopa***)

%VD (*)

MAIS INFORMAÇÕES PESO LÍQUIDO
WWW.ZAYAFLOUR.COM

MIX
CHOCO

Ingredientes
Açúcar demerara orgânico, farinha de mandioca Zaya, 

chocolate 32%, ovo integral e fermento químico. 
NÃO CONTÉM GLÚTEN. ALÉRGICOS: CONTÉM OVO.

O Mix já está pronto, basta adicionar alguns ingredientes e levar ao forno!

pré-Mistura para base de chocolate FEITa 
com a farinha de mandioca zaya

* Valores Diários de referência com base em uma dieta de 
2000 kcal ou 8400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores 
ou menores dependendo de suas necessidades energéticas.
** Valores Diários não estabelecidos.
*** Quantidade necessária para preparar uma fatia de 60g de 
bolo de chocolate.
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1.  Misture o MIX CHOCO com o óleo e a água.
2. Misture bem com auxílio de um batedor de arame (fouet) ou 
bata por 2 minutos na batedeira, usando o batedor raquete.
3. Coloque em uma forma de bolo untada e asse em forno 
preaquecido a 210°C por 35 minutos.

FORMA UTILIZADA: 19cm diâmetro com furo no meio x 7cm (alt)  
       
Rendimento: 1 bolo de chocolate de 580g (9,7 porções de 60 g) 

- 400g de MIX CHOCO
- 80g de óleo de girassol 
- 200g de água

sugestão de Receita
desenvolvida pela Nutrichef Carina Boniatti

Ingredientes:

Modo de preparo:

10kg

 
Fácil manipulação (Ready to bake)
Custo benefício (aumentam o shelf-life) 
Inovação

"Após aberto, conservar em local seco, arejado 
e em embalagem fechada. Consumir em até 30 dias".


