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SAMANTACarolina Craquelin 

Ingredientes % Medida 

Massa 
IREKS GOLDEN ECLAIR 100 600 g
Ovos  83 500 g
Óleo vegetal 67 400 g
Água 75 450 ml
Total da massa 1.950 g

Cobertura 
Farinha de amêndoas 100 130 g
Castanhas-do-pará (quebradas) 100 130 g
Açúcar confeiteiro  50 65 g
Total da cobertura 325 g

Recheio creme 3 leites 
IREKS GOLDEN CREME 100 600 g
Creme de leite fresco 166 1.000 g
Chocolate branco (derretido) 120 720 g
Leite condensado 26 160 g
Leite 120 720 ml
Total do creme 3 leites 3.200 g

Modo de preparo

Recheio: bater todos os ingredientes, exceto o chocolate derretido, por 4 
minutos na velocidade 3. Adicionar o chocolate derretido e bater por mais 
1 minuto na velocidade 2. Reservar na geladeira
Tempo de preparo da massa: 
• 1 minuto na velocidade 1 para bater o IREKS GOLDEN ECLAIR e o óleo
vegetal
• 2 minutos na velocidade 1 ou até ficar homogêneo para misturar a água
• 3 minutos na velocidade 1 para misturar os ovos
• 8 minutos na velocidade 3 ou até obter uma massa lisa
Formato: gota, pingar a massa com 30 g ou no tamanho desejado
Cobertura: aplicar sobre a massa
Temperatura do forno: 180°C
Tempo de forneamento: 25 minutos sem vapor ou até obter o ponto
Finalização: Após esfriar, rechear com o creme 3 leites

Ingredientes % Medida 

Massa 
IREKS GOLDEN ECLAIR 100 600 g
Ovos  83 500 g
Óleo vegetal 67 400 g
Água 75 450 ml
Total da massa 1.950 g

Cobertura - Craquelin 
Farinha de trigo 100 130 g
Açúcar  100 130 g
Manteiga sem sal 92 120 g
Corante em gel bordô 8 10 g
Total da cobertura - craquelin 390 g

Recheio creme 3 leites 
IREKS GOLDEN CREME 100 600 g
Creme de leite fresco 240 1.440 g
Chocolate branco (derretido) 100 600 g
Leite condensado 26 160 g
Leite 93 560 ml
Total do creme 3 leites 3.360 g

Modo de preparo

Recheio: bater todos os ingredientes, exceto o chocolate derretido, por 4 
minutos na velocidade 3. Adicionar o chocolate derretido e bater por mais 
1 minuto na velocidade 2. Reservar na geladeira
Cobertura – craquelin: misturar todos os ingredientes até formar uma 
pasta, abrir a massa sobre uma folha plástica (o mais fino possível) e 
levar para o freezer. Cortar em formato redondo com 4 cm de diâmetro e 
reservar no freezer 
Tempo de preparo da massa: 
• 1 minuto na velocidade 1 para bater o IREKS GOLDEN ECLAIR e o óleo
vegetal
• 2 minutos na velocidade 1 ou até ficar homogêneo para misturar a água
• 3 minutos na velocidade 1 para misturar os ovos
• 8 minutos na velocidade 3 ou até obter uma massa lisa
Formato: gota, pingar a massa com 20 g ou no tamanho desejado
Montagem: aplicar a cobertura congelada sobre a massa
Temperatura do forno: 180°C
Tempo de forneamento: 25 minutos sem vapor ou até obter o ponto
Finalização: Após esfriar, rechear com o creme 3 leites

Uma explosão de sabor!
Mistura pronta para preparo de éclairs/bombas, carolinas e profiteroles



Quem nunca passou por uma vitrine e ficou com água na boca ao ver uma bomba?
Seu nome original é éclair, palavra que deriva do francês e significa relâmpago, fazendo alusão a forma como é 
consumida: rapidamente, como um flash. No Brasil, recebeu o nome de bomba, pois o recheio estoura na boca.

A massa da éclair é conhecida como pâte à choux, tem origem italiana, mas foi levada para a França pela rainha 
Catarina de Médice e aperfeiçoada pelo confeiteiro francês Marie Antoine Carême (conhecido como “o rei dos 
chefs e o chef dos reis“), que criou as éclairs como conhecemos hoje, em formato de tubo, recheadas com creme 
confeiteiro e cobertura de chocolate. A receita tornou-se muito difundida na França e na Inglaterra na segunda 
metade do século XIX. 

Essa massa combina com diversos tipos de recheios, basta usar a criatividade para obter os melhores sabores, e 
ainda possibilita variações de receitas como carolinas, profiteroles e samantas.

As bombas e carolinas se tornaram um clássico das padarias e confeitarias brasileiras e são uma ótima opção para 
quando bate aquela vontade de comer um bom doce. 

A combinação entre a massa levinha e aerada com o recheio cremoso garante uma textura irresistível e cheia de 
sabor, crocante por fora e macia por dentro!

IREKS GOLDEN ECLAIR - Mistura pronta para preparo de éclairs/bombas, carolinas e profiteroles.

CAROLINABOMBA

Ingredientes % Medida 

Massa 
IREKS GOLDEN ECLAIR 100 600 g
Ovos  83 500 g
Óleo vegetal 67 400 g
Água 75 450 ml
Total da massa 1.950 g

Modo de preparo - Receita padrão

Tempo de preparo da massa: 
• 1 minuto na velocidade 1 para bater o IREKS GOLDEN ECLAIR e o óleo
vegetal
• 2 minutos na velocidade 1 ou até ficar homogêneo para misturar a água
• 3 minutos na velocidade 1 para misturar os ovos
• 8 minutos na velocidade 3 ou até obter uma massa lisa
Formato: bomba, pingar a massa com 12 cm de comprimento ou no
tamanho desejado
Temperatura do forno: 180°C
Tempo de forneamento: 30 minutos sem vapor ou até obter o ponto

Recheio creme de trufa 
IREKS DELICATESSE CHOCOLATE 
MEIO AMARGO 100 2.400 g
Creme de leite fresco 50 1.200 g
Licor de marula 10 240 ml
Total do creme de trufa 3.840 g

Recheio creme 3 leites 
IREKS GOLDEN CREME 100 480 g
Creme de leite fresco 160 768 g
Chocolate branco (derretido) 100 480 g
Leite condensado 100 480 g
Leite 160 768 ml
Total do creme 3 leites 2.976 g

Seguir o processo da receita padrão para preparo da massa de bomba

Modo de preparo 

Recheio creme de chocolate: 
Bater todos os ingredientes, exceto o chocolate derretido, por 4 minutos 
na velocidade 3. Adicionar o chocolate derretido e bater por mais 1 minuto 
na velocidade 2. Reservar na geladeira 

Recheio creme 3 leites: 
Bater todos os ingredientes, exceto o chocolate derretido, por 4 minutos 
na velocidade 3. Adicionar o chocolate derretido e bater por mais 1 minuto 
na velocidade 2. Reservar na geladeira

Recheio creme de trufa: 
Bater todos os ingredientes por 4 minutos na velocidade 3 e reservar na 
geladeira

Rechear as bombas com o creme de sua preferência. Para a cobertura, 
utilizar chocolate fracionado ou fondant e decorar de acordo com a foto 
ou a gosto

Recheio creme de chocolate
IREKS GOLDEN CREME 100 500 g
Creme de leite fresco 166 830 g
Chocolate meio amargo (derretido) 120 600 g
Leite condensado 30 150 g
Leite 120 600 ml
Total do creme de chocolate 2.680 g

Ingredientes  % Medida Ingredientes % Medida 

Massa 
IREKS GOLDEN ECLAIR 100 600 g
Ovos  83 500 g
Óleo vegetal 67 400 g
Água 75 450 ml
Total da massa 1.950 g

Cobertura 
Chocolate meio amargo 
fracionado (derretido) 100 1.200 g

Recheio creme 4 leites 
IREKS GOLDEN CREME 100 380 g
Creme de leite fresco 140 532 g
Leite condensado  140 532 g
Leite de coco 60 228 g
Leite em pó  20 76 g
Água (gelada)  140 532 ml
Total do creme 4 leites 2.280 g

Modo de preparo

Recheio: bater todos os ingredientes por 5 minutos na velocidade 3 e 
reservar na geladeira
Tempo de preparo da massa: 
• 1 minuto na velocidade 1 para bater o IREKS GOLDEN ECLAIR e o óleo
vegetal
• 2 minutos na velocidade 1 ou até ficar homogêneo para misturar a água
• 3 minutos na velocidade 1 para misturar os ovos
• 8 minutos na velocidade 3 ou até obter uma massa lisa
Formato: gota, pingar a massa com 10 g ou no tamanho desejado
Temperatura do forno: 180°C
Tempo de forneamento: 18 minutos sem vapor ou até obter o ponto
Finalização: rechear as carolinas com o creme 4 leites e aplicar a cobertura 
Dica: colocar as carolinas em palitos de sorvete

ECLAIR

100 % 6 Meses 9 kg (15 x 600 g)


