
 

 

 

 

INFORMAÇÕES  

POLVILHO ESPECIAL PARA 

PÃO DE QUEIJO  

O QUE É 

O polvilho especial é um produto para facilitar o preparo do pão de queijo, eliminando o 

escaldo do processo. Permite criar diversas receitas de acordo com o equipamento e 

processo utilizado na padaria.  

 

ONDE APLICAR 

Na fabricação de pães de queijo fresco ou congelados.  

 

VANTAGENS DA APLICAÇÃO  

 Eliminar a etapa de escaldo do processo de fabricação do pão de queijo. 

 Desenvolvimento de várias receitas.  

 Dependendo da receita, pode ser feito em máquina de salgado ou máquina 

pingadeira.  

 Os pães de queijo com o polvilho especial podem ser congelados.  

 

SUGESTÃO DE RECEITAS 



 RECEITA PARA MÁQUINA DE SALGADO (MASSA MAIS 

CONSISTENTE) 

- Ingredientes: 

 1 Kg de Polvilho especial Riconi 

 0,400 kg de ovos  

 0,560 Kg de água 

 0,030 Kg de leite em pó  

 0,180 Kg de óleo de soja 

 0,492 Kg de queijo meia cura 

 0,050 Kg de queijo parmesão 

 0,026 Kg de sal refinado 

 

 RECEITA PARA PINGADEIRA (MASSA MENOS CONSISTENTE) 

- Ingredientes: 

 1 Kg de Polvilho especial Riconi 

 0,480 kg de ovos  

 0,480 Kg de água 

 0,320 Kg de leite  

 0,320 Kg de óleo de soja 

 0,180 Kg de queijo meia cura 

 0,060 Kg de margarina 

 0,020 Kg de queijo parmesão 

 0,020 Kg de sal refinado 

Modo de preparo: 

1) Adicionar todos os ingredientes com exceção do queijo na batedeira e misturar 

por 2 minutos na velocidade 1. 

2) Acrescentar o queijo minas e misturar por mais 1 minuto na velocidade 1. 

3) Incorporar o queijo parmesão e misturar por 15 segundos. 

4) Colocar a massa na máquina desejada (pingadeira ou de salgado) ou bolear na 

mão.  

5) Asse em forno preaquecido a 180° C por aproximadamente 25 minutos.  

 



EMBALAGEM  

O polvilho especial é vendido em embalagem de 5 Kg. 


