


NOSSA ATUAÇÃO
Produtos artesanais desenvolvidos

especialmente para atender  

estabelecimentos que desejam 
proporcionar aos seus clientes 

aromas, sabores e apresentação 

impecável em suas sobremesas. 

Cada etapa do processo desde a criação
até a entrega é minuciosamente 

pensada para surpreender clientes e 

consumidores. 



O QUE FAZEMOS

Sobremesas 
Congeladas para o 
Food Servive

Desenvolvimento        
para Redes /           
Marca própria

Preparadas com rigorosa 
técnica de congelamento 
ultra-rápido, garantindo 
frescor dos produtos após 
descongelamento. 
Individuais, inteiras ou 
porcionadas atendendo 
às diversas formas de 
venda.

Execução de receitas do 
seu menu ou assessoria 
no desenvolvimento de 
novas opções, com Chef 
especialista de acordo 
com briefing e perfil da 
rede. Com nossa marca ou 
a marca de sua empresa 
nas embalagens. 



Petit Gateau
CHOCOLATE

Pequeno Bolo de Chocolate Meio Amargo e 
Cacau 100% de Origem (Callebaut), com delicada 
massa e recheio cremoso.  

Artesanal e sem conservantes.

Para ser servido quente com sorvete!

Aquece em micro-ondas entre 20 e 45 segundos 
conforme equipamento.

120 dias em freezer (-18 C)

10 dias em geladeira (após 
descongelado 4 C)

Validade Peso e 
Embalagem

Individual 100g

Caixa com 48 unidades 
de 100g cada

CONGELADO



Petit Gateau
DULCE DE LECHE

Pequeno Bolo de Doce de Leite Argentino (La 
Sereníssima), com delicada massa e recheio 
cremoso.  

Artesanal e sem conservantes.

Para ser servido quente com sorvete!

Aquece em micro-ondas entre 20 e 45 segundos 
conforme equipamento.

CONGELADO

90 dias em freezer (-18 C)

3 dias em geladeira (após 
descongelado 4 C)

Individual 90g

Caixa com 48 unidades 
de 90g cada

Validade Peso e 
Embalagem



Petit Gateau
LAVA COOKIE

Pequeno bolo Cookie recheado com ganache de 
chocolate meio amargo.

Se cookie já é bom imagine recheado com 
chocolate!!!!  

Artesanal e sem conservantes.

Para ser servido quente com sorvete!

Aquece em micro-ondas entre 20 e 45 segundos 
conforme equipamento.

CONGELADO

90 dias em freezer (-18 C)

3 dias em geladeira (após 
descongelado 4 C)

Individual 100g

Caixa com 48 unidades 
de 100g cada

Validade Peso e 
Embalagem



v NOVA LINHA de Petit Gateau especiais, em uma 

releitura de sabores consagrados da confeitaria mundial, em 
belíssimas apresentações para encantar a todos! 

Petit Gateau de Luxe



Petit Gateau de Luxe
DULCE DE LECHE Y CHOCOLATE

Pequeno Bolo de Doce de Leite Argentino (La 
Sereníssima), com delicada massa e recheio 
cremoso, com cobertura especial de chocolate 
meio amargo e delicada pintura dourada.  

Artesanal e sem conservantes.

Para ser servido quente com sorvete!

Aquece em micro-ondas entre 20 e 45 segundos 
conforme equipamento.

CONGELADO

90 dias em freezer (-18 C)

3 dias em geladeira (após 
descongelado 4 C)

Individual 100g

Caixa com 32 unidades 
de 100g cada

Validade Peso e 
Embalagem



Petit Gateau de Luxe
APPLE PIE

A famosa Torta de Maçã Americana ganha releitura em 

nossa nova linha de Petit Gateau de Luxe. 

Bolo de Maçã com chocolate branco, Recheio de  maçã 
com canela e coberto com Amêndoas Laminadas

Para ser servido quente com sorvete!

Aquece em micro-ondas entre 20 e 45 segundos 
conforme equipamento.

CONGELADO

90 dias em freezer (-18 C)

3 dias em geladeira (após 
descongelado 4 C)

Individual 100g

Caixa com 32 unidades 
de 100g cada

Validade Peso e 
Embalagem



Petit Gateau de Luxe
RED VELVET

CONGELADO

90 dias em freezer (-18 C)

3 dias em geladeira (após 
descongelado 4 C)

Individual 100g

Caixa com 32 unidades 
de 100g cada

O famoso bolo Americano Red Velvet ganha releitura 

em nossa nova linha de Petit Gateau de Luxe. 

Bolo de Frutas Vermelhas (morango, amora e 
framboesa), Recheio a base de cream cheese e 
cobertura de chocolate branco com cream cheese.

Para ser servido quente com sorvete!

Aquece em micro-ondas entre 20 e 45 segundos 
conforme equipamento.

Validade Peso e 
Embalagem



Petit Gateau de Luxe
BROWNIE

O delicioso Brownie de Chocolate ganha releitura em 

nossa NOVA LINHA Petit Gateau de Luxe. 

Bolo de Chocolate meio Amargo e Nozes com 
cobertura especial de chocolate e decorado com noz.

Para ser servido quente com sorvete!

Aquece em micro-ondas entre 20 e 45 segundos 
conforme equipamento.

CONGELADO

90 dias em freezer (-18 C)

3 dias em geladeira (após 
descongelado 4 C)

Individual 100g

Caixa com 32 unidades 
de 100g cada

Validade Peso e 
Embalagem



Tortas

Em combinações especiais de sabores. 
Individuais, inteiras ou porcionadas.



Torta 
AVELÃ COM CHOCOLATE

Sbriciolata é o “Crumble” italiano, 
massa crocante com um toque de 
canela recheada com creme de avelã 
com cacau e ricota.

Também pode ser servida quente com 
sorvete!

CONGELADO

90 dias em freezer (-18 C)

3 dias em geladeira (após 
descongelado 4 C)

Validade Peso e 
Embalagem

Tortas inteiras  1,16 kg ou 
Porcionadas 8 fatias de 
145g cada

Caixa com 05 tortas



Torta 
AMÊNDOAS E FRAMBOESAS

Delicada massa doce com recheio a 
base de amêndoas, framboesas e limão, 
coberta com lascas crocantes de 
amêndoas.

Também pode ser servida quente 
com sorvete!

CONGELADO

90 dias em freezer (-18 C)

3 dias em geladeira (após 
descongelado 4 C)

Indiv. 6cm Ø – 60g (cx 48 
unidades)
Buffet G 23cm Ø – 950g 

Validade Peso e 
Embalagem



Torta 
CARAMEL SALÉ E CHOCOLATE

Delicada massa doce de cacau, recheada 
com crocante praliné, creme de caramelo 
com um toque de flor de sal e coberta com 
ganache de chocolate meio amargo e crisps
de chocolate Belga 70% - Callebaut.

Obs: Não aquecer.

90 dias em freezer (-18 C)

3 dias em geladeira (após 
descongelado 4 C)

Validade Peso e 
Embalagem

CONGELADO

Indiv. 6cm Ø – 70g (cx 48 
unidades)
Buffet G 23cm Ø – 1,10kg 



Torta 
MAÇÃ (INVIDIVUAL)

Massa crocante com deliciosas 
maçãs carameladas com canela.

Também pode ser servida quente 
com sorvete!

Surpreenda seu cliente! 

90 dias em freezer (-18 C)

3 dias em geladeira (após 
descongelado 4 C)

Individual 100g

Caixa com 48 unidades 
de 100g cada

CONGELADO

Validade Peso e 
Embalagem



Torta 
CHEESECAKE TRADICIONAL

Delicada massa a base de biscoitos 
doces com tradicional creme        
New York Style, a base de cream 
cheese.

Para você colocar a calda 
de sua preferência!

90 dias em freezer (-18 C)

3 dias em geladeira (após 
descongelado 4 C)

CONGELADO

Tortas inteiras  1,120kg ou 

Porcionadas 12 fatias de 
100g cada

Caixa com 03 tortas

Validade Peso e 
Embalagem



Bolos
Em combinações especiais de sabores. 

Individuais, inteiros ou porcionados.



Bolo
MOUSSE DE COCO

Base de pão de ló com deliciosa 
mousse de coco e decorada com coco 
queimado.

Delicado, gostoso e muito bonito!

CONGELADO

90 dias em freezer (-18 C)

3 dias em geladeira (após 
descongelado  4 C)

Validade Peso e 
Embalagem

Individual 80g

Caixa com 32 unidades



Bolo
CHOCOLATE CAKE

Três camadas de Bolo de Cacau (Callebaut)
intercaladas com creme maltado de 
chocolate meio amargo e cobertas com 
creme e amendoim.

Também pode ser servido quente com 
sorvete!

Aquece em micro-ondas entre 20 e 45 
segundos conforme equipamento.

CONGELADO

90 dias em freezer (-18 C)

3 dias em geladeira (após 
descongelado  4 C)

Inteiro 22cm Ø - 1,75kg ou  

Porcionado 22cm Ø – 14 
fatias 125g cada

Validade Peso e 
Embalagem



Bolo
MOUSSE DE DOCE DE LEITE

Base de pão de ló com deliciosa mousse 
de Doce de Leite Argentino (La Sereníssima), 
recheado e decorado com chocolate 
branco e “pencil” de chocolate Belga 
(Callebaut).

Delicado, gostoso e muito bonito!

CONGELADO

90 dias em freezer (-18 C)

3 dias em geladeira (após 
descongelado  4 C)

Individual 70g

Caixa com 32 unidades

Validade Peso e 
Embalagem



Bolo
MINI RED VELVET CAKE

Tradicional Bolo americano Veludo 
Vermelho com recheio e cobertura de 
creme a base de cream cheese.

Delicado, gostoso e muito bonito!

CONGELADO

90 dias em freezer (-18 C)

3 dias em geladeira (após 
descongelado  4 C)

Individual 90g

Caixa com 48 unidades

Validade Peso e 
Embalagem



Especiais

Em combinações especiais de sabores. 
Inteiras ou porcionadas.



Especiais
CANNOLI

Deliciosos canudos Italianos fritos com 
recheio de ricota e gotas de chocolate.

Cada Cannolo é embalado individualmente 
para garantir o frescor e crocancia até a mesa!

Recheio em bisnagas para facilitar a 
montagem!

90 dias em freezer (-18 C)

3 dias em geladeira (após 
descongelado 4 C)

Validade Peso e 
Embalagem

CONGELADO

Cannoli
Caixa com 135 unidades

Recheio
Caixa com 9 bisnagas de 
500g cada



Especiais
TIRAMISÙ CLÁSSICO

Sobremesa clássica Italiana a base de 
biscoitos champagne, café forte, vinho 
Moscatel, delicado creme com queijo 
Mascarpone e coberto com Cacau 
(Callebaut).

Para surpreender a todos!

90 dias em freezer (-18 C)

3 dias em geladeira (após 
descongelado 4 C)

CONGELADO

Pavês inteiros com 1,40kg 
ou Porcionados 10 
pedaços de 140g cada

Caixa com 03 pavês

Validade Peso e 
Embalagem



Especiais
BISNAGAS GOURMET

Sem conservantes artificiais ou espessantes, 
nossos brigadeiros e cremes gourmet possibilitam 
sua criatividade na montagem de sobremesas 
exclusivas!
BRIGADEIRO DE CARAMELO
BRIGADEIRO DE GIANDUIA
BRIGADEIRO DE LIMÃO SICILIANO
CREME CHEESECAKE

90 dias em freezer (-18 C)

7 dias em geladeira (após 
descongelado 4 C)

CONGELADO

Bisnagas plásticas com 
1 kg cada

Validade Peso e 
Embalagem



Especiais
CALDAS

Sem conservantes artificiais ou espessantes, 
nossas caldas finalizam suas sobremesas com 
muito sabor!

CHOCOLATE
CARAMELO
MORANGO
FRUTAS VERMELHAS

90 dias em freezer (-18 C)

7 dias em geladeira (após 
descongelado 4 C)

CONGELADO

Garrafas plásticas com 
1 kg cada

Validade Peso e 
Embalagem



Especiais
CASTANHAS AO CACAU

Selecionadas Castanhas do Pará cobertas 
com caramelo crocante, Chocolate meio 
amargo e Cacau. 

FORMULAÇÃO com 
Ingredientes mais saudáveis!
- Açúcar Demerara
- Óleo de Coco
- Cacau de Origem

120 dias em temperatura 
ambiente (até 23 C)

10 dias após aberto em 
embalagem fechada

FRESCO

Stand up metalizado
Pacote 35g
Pacote 100g
Pacote 250g
Pacote 1 kg

Validade Peso e 
Embalagem



Especiais
CASTANHAS AO COCO

Selecionadas Castanhas do Pará 
cobertas com caramelo crocante, 
Chocolate branco, leite em pó e coco 
seco. 

FORMULAÇÃO com 
Ingredientes mais saudáveis!
- Açúcar Demerara
- Óleo de Coco
- Coco Seco

FRESCO

120 dias em temperatura 
ambiente (até 23 C)

10 dias após aberto em 
embalagem fechada

Stand up metalizado
Pacote 35g
Pacote 100g
Pacote 250g
Pacote 1 kg

Validade Peso e 
Embalagem



Funcionais

Excelente alternativa para os que 
buscam uma opção de sobremesa mais 
saudável, com muito sabor e qualidade.



Bolo Zero
MAÇÃ COM CANELA

CONGELADO

90 dias em freezer (-18 C)

3 dias em geladeira (após 
descongelado 4 C)

Validade Peso e 
Embalagem

Individual 70g - Caixa 
com 48 unidades de 70g
Mini 15g - Caixa com 48 
unidades de 70g cada

Bolo sem açúcar, farinha de trigo ou laticínios!!!

Preparado com Maçã, mix de farinhas sem trigo, 
Aveia, Leite de coco, óleo de coco, canela, adoçante 
natural Stevia e Maltitol.  

Ideal para as dietas com restrição de açúcar, 
redução do Glúten (não recomemos para Celíacos) e 
lactose.

ALÉRGICOS: contém ovos, aveia e amêndoas, pode conter 
traços de trigo, nozes, amendoim, castanhas, leite e 
derivados de leite e de soja. 



Bolo Zero
CHOCOLATE COM BANANA

CONGELADO

90 dias em freezer (-18 C)

3 dias em geladeira (após 
descongelado 4 C)

Bolo sem açúcar, farinha de trigo ou laticínios!!!

Preparado com Banana, mix de farinhas sem trigo, 
Aveia, Leite de coco, óleo de coco, cacau, adoçante 
natural Stevia e maltitol.  

Ideal para as dietas com restrição de açúcar, 
redução do Glúten (não recomemos para Celíacos) 
e lactose.

ALÉRGICOS: contém ovos, aveia e castanha do Pará, pode 
conter traços de trigo, nozes, amendoim, castanha de 
caju, amêndoas, leite e derivados de leite e de soja. 

Individual 70g

Caixa com 48 unidades 
de 70g cada

Validade Peso e 
Embalagem



Petit Gateau Funcional
CACAU

CONGELADO

90 dias em freezer (-18 C)

3 dias em geladeira (após 
descongelado 4 C)

Individual 80g

Caixa com 24 unidades 
de 80g cada

Preparado com ingredientes funcionais como 
Linhaça, Castanha do Pará, Óleo de Coco e 
Cacau, além de ingredientes mais saudáveis 
como Açúcar Mascavo e leite de coco, conta 
ainda com uma seleção de farinhas sem trigo 
para compor nosso mix especial.

Experimente servir com Sorbets de Frutas!

ALÉRGICOS: contém ovos e castanha do Pará, pode conter 
traços de trigo, nozes, amendoim, aveia, castanha de caju, 
amêndoas, leite e derivados de leite e de soja.

Validade Peso e 
Embalagem



Torta Funcional
MAÇÃ COM CANELA

CONGELADO

90 dias em freezer (-18 C)

3 dias em geladeira (após 
descongelado 4 C)

Individual 70g

Caixa com 48 unidades 
de 70g cada

Torta integral sem açúcar!

Delicada massa preparada com, farinha de 
trigo integral, linhaça, castanha do Pará e 
óleo de coco, com recheio de maçã, canela 
e adoçante maltitol.  

ALÉRGICOS: trigo e castanha do Pará. Pode conter 
traços de ovos, nozes, amendoim, amêndoas, leite e 
derivados de leite e de soja. 

Validade Peso e 
Embalagem



Torta Funcional
BANANA COM CHOCOLATE 70%

CONGELADO

90 dias em freezer (-18 C)

3 dias em geladeira (após 
descongelado 4 C)

Individual 70g

Caixa com 48 unidades 
de 70g cada

Torta integral!

Delicada massa preparada com, farinha de trigo 
integral, linhaça, castanha do Pará, cacau e óleo 
de coco, com recheio de banana, chocolate 70% 
cacau e adoçante maltitol.  

ALÉRGICOS: trigo e castanha do Pará. Pode conter traços 
de ovos, nozes, amendoim, amêndoas, leite e derivados 
de leite e de soja. 

Validade Peso e 
Embalagem



QUALIDADE

Nosso compromisso com a Qualidade é permeado por rigorosas
técnicas de preparo, atendendo aos requisitos da ANVISA. 

Os procedimentos da DUO PÂTISSERIE estão formalizados em

Manuais próprios, com Responsável Técnico Nutricionista e 

aprovações em auditorias de empresas-clientes de grande 

renome com protocolos internacionais.



CLIENTES



CLIENTES




