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As Jornadas Credin 2019 são um modelo adequado para estabelecermos o diálogo técnico com todos os profissionais 
de Panificação e Pastelaria.

NOVIDADES são o mote principal para as Jornadas Credin 2019.
Novos produtos, conceitos e receitas vão ser apresentados, demonstrados e também provados!

Apresentamos 6 novos produtos Credin, nomeadamente 4 recheios CREDIFIL prontos a usar,  2 CREDI Softcakes e 
todo um conjunto de novas receitas para a aplicação destes produtos.

Acrescentamos novas receitas elaboradas com os produtos lançados no início deste Verão: CREDI Alfarroba 50, 
CREDI Softcake Alfarroba e CREDI Softcake Menta.

Portugal é actualmente um destino turístico de eleição, temos também a oportunidade de apresentar, para além 
dos produtos tradicionais, pães e bolos feitos com produtos e sabores mediterrânicos, como são a Alfarroba e a 
Hortelã – Menta. 

Pretendemos com todos estes novos produtos, ideias e receitas, contribuir para que os profissionais e as respectivas 
empresas de Panificação e Pastelaria possam apresentar mais conceitos e mais novidades que ajudem a alicerçar os 
seus negócios.

Toda a informação está disponível no nosso site: www.credin.pt
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PROCEDIMENTO:

Massa Mãe ou Isco:
Amassar todos os ingredientes para a Massa Mãe (Aparelho 1) ± 15 minutos até 
obter uma massa fina e elástica. Temperatura final: ± 25 a 27 0C.
Fermentar ± 30 0C a 35 0C / 70 % de H até triplicar o volume (tempo ± 90 min.).

Massa:
Juntar a Massa Mãe aos ingredientes (Apar. 2) e amassar até ficarem bem incorporados.
Adicionar os ingredientes (Apar. 3) e amassar até obter uma massa fina e elástica.
No final adicionar a mistura de frutas (Apar. 4) e envolver lentamente até a massa 
ficar homogénea. Tempo total de amassadura ± 15 min. (amassadeira espiral).
Temperatura final da massa: ± 27 a 28 0C.
Descansar (estancar) a 30 °C e 70 % H até a massa duplicar o volume (± 60 min.).
Pesar peças de ± 500 g (forma pequena), enrolar e descansar ± 15 minutos.
Enrolar novamente e colocar nas formas de papel.
Fermentar ± 30 0C a 35 0C / 70 % de H, durante ± 2:30h.
Dar um corte em cruz e colocar uma noz de margarina ou manteiga no centro. 
Enfornar. Temperatura de cozedura: ± 180 0C / ± 190 0C (forno lares).
           ± 150 0C (forno rotativo).
Tempo de cozedura: ± 30 a 35 minutos (peças de ± 500 g).

Acabamento:
Após a cozedura virar os bolos para baixo, atravessar a base do bolo com uma 
vareta e pendurar no arreão até esfriar.

Rendimento da receita: ± 10 unidades.

PANETTONE
RECEITA:

APARELHO 1 - Massa Mãe ou Isco:

CREDIN BOLO REI
Água 
LEVEDURA SECA CREDIN PASTELARIA
ou levedura fresca

APARELHO 2 – Massa:

Massa Mãe ou Isco (Aparelho I)
CREDIN BOLO REI
Gemas
Água

APARELHO 3 – Massa:

Açúcar
Mel
CREDIN MARGARINA MASSAS ou CREMES

APARELHO 4 – Mistura de Frutas

CASCA DE LARANJA picada
Sultanas

1.000 g
± 450 g

± 25 g
± 60 g

1.510 g
1.100 g
300 g

± 250 g

250 g
50 g

375 g

 500 g
 700 g
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PROCEDIMENTO:

Amassar todos os ingredientes (Aparelho 1) ± 15 minutos.
Temperatura final da massa: ± 28 0C.
Descansar (estancar): ± 15 min.
Adicionar a mistura de frutas (Aparelho 2) em velocidade lenta.
Descansar: ± 15 min.
Pesar, enrolar e tender nos formatos de argola.
Colocar em tabuleiros untados com desmoldante CREFINO spray ou E60.
Fermentar a 35 0C / 70 % de H até 1/2 do volume das peças.
Pintar com ovo e decorar com Frutas, Sultanas e Frutos secos. Enfornar.
Temperatura de cozedura: ± 180 0C / ± 190 0C (forno lares).
Tempo de cozedura: ± 30 min. a 40 min. (peças de ± 1 kg).
Após a cozedura, pintar com CREDIGEL BRILHO ou CREDIGEL PRONTO.
Polvilhar com AÇÚCAR EM PÓ ou AÇÚCAR NEVE (facultativo).

  BOLO REI de ALFARROBA
RECEITA:

APARELHO 1:

CREDIN BOLO REI
CREDI ALFARROBA 50
Ovos 
Água 
Bebidas 
LEVEDURA SECA CREDIN PASTELARIA
ou levedura fresca

APARELHO 2:

Fruta sortida picada
Sultanas 
Frutos secos 

1.000 g
400 g
150 g

± 350 g
± 70 g
± 25 g
± 50 g

± 600 g
± 200 g
± 200 g
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BOLO de ESPECIARIAS RECHEADO
RECEITA:

APARELHO 1 - Massa:

CREDI SOFTCAKE ESPECIARIAS
Ovos 
Óleo
Água 

APARELHO 2 - Recheio e Cobertura:

AÇÚCAR em PÓ
Margarina CREDIN CREMES 
Queijo Creme, frio
Essência de Baunilha

1.000 g
350 g
300 g
225 g

650 g
130 g

300 g
q.b.

PROCEDIMENTO:

Massa:
Misturar os ingredientes do Aparelho I com raquete durante ± 3 minutos em 
velocidade lenta até obter uma massa homogénea. 
Depositar ± 800 g de batido em 2 formas com Ø 18 cm, previamente untadas 
com CREFINO Spray.
Cozer a ± 160 ºC / ± 170 ºC, durante ± 50 minutos.

Recheio e Cobertura:
Bater com raquete em velocidade lenta o AÇÚCAR em PÓ com a Margarina 
CREDIN CREMES até obter um creme homogéneo.
Adicionar o queijo creme e bater durante ± 5 minutos em velocidade rápida 
até obter um creme fofo e firme.
Caso seja necessário pode incorporar mais açúcar.

Montagem:
Dividir o bolo em 2 camadas semelhantes.
Rechear e cobrir todo o bolo com o creme e decorar a gosto

Rendimento da receita: 2 bolos com ± 1.300 g.
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PROCEDIMENTO:
Amassar a farinha com o sal e a água. No final da amassadura, fazer um patão. 
Colocar a margarina e dar 3 voltas simples (3x3).
Seguidamente dar 1 volta em livro (1x4) e deixar repousar a massa. 
Laminar até 2 milímetros e colocar a massa em tabuleiros.
Picar a massa uniformemente com um picador e depois polvilhar com AÇÚCAR EM PÓ.
Descansar cerca de 1 hora.
Cozer a ± 220 0C durante ± 18 minutos.
Arrefecer e cortar em retângulos 10x6. 
Rechear a placa inferior e do meio com CREDIFIL CHOCOLATE, colocar a 3ª placa
e decorar.

Rendimento da receita: ± 35 unidades com ± 100 g.

MIL FOLHAS com CHOCOLATE
RECEITA:

Massa:

Farinha de trigo T55
Sal
Água
Margarina CREDIN FOLHADOS
AÇÚCAR EM PÓ

Recheio:

CREDIFIL CHOCOLATE

1.000 g
5 g

± 500 g
750 g

q.b.

q.b.
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TORTA de CHOCOLATE e MENTA
RECEITA:

Massa:

CREDI SOFTCAKE CHOCOCOLATE P
Ovos
Óleo 
Água

Recheio:

CREDIFIL CHOCOLATE MENTA

Cobertura:

CREDIFIL CHOCOLATE MENTA

1.000 g
400 g
300 g
250 g

450 g

400 g

PROCEDIMENTO:

Massa:
Misturar os ingredientes com raquete durante ± 4 minutos em velocidade mínima até 
obter uma massa homogénea. 
Depositar a massa ± 1.500 g num tabuleiro 60 x 40 cm previamente forrado com 
papel vegetal ou siliconizado.
Cozer a ± 230 0C (forno de lares) durante ± 10 minutos. Deixar arrefecer.
A restante massa da receita (± 450 g) pode ser usada para muffins ou bolo com outro 
formato.

Recheio:
Bater o CREDIFIL CHOCOLATE MENTA com raquete na 2ª velocidade durante ± 4 min., 
rechear e enrolar a torta suavemente com a ajuda do papel vegetal ou siliconizado.

Decoração:
Cobrir a superfície da torta com o restante CREDIFIL CHOCOLATE MENTA sem estar 
batido e alisar com espátula.
Finalizar com a decoração desejada.

Rendimento da receita: 3 tortas com ± 750 g.
       6 tulipas de chocolate.
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PROCEDIMENTO:

Massa:
Misturar os ingredientes com raquete ± 4 min. em veloc. mínima até obter uma massa homogénea. 
Depositar ± 1.000 g de massa num tabuleiro 60x40 forrado com papel vegetal ou siliconizado. 
Cozer a ± 230 0C (forno de lares) ± 10 minutos. Deixar arrefecer e reservar a pasta.
A restante massa (± 850 g) pode ser usada para muffins, ou bolos com outro formato. 

Gelatina para Recheio: 
Adicionar o CREDINGEL à água a ferver mexendo com varas até ficar bem dissolvido. 
Juntar o CREDIFIL CARAMELO e levantar fervura. Depositar em moldes de silicone (30x30 cm), 
deixar arrefecer e em seguida congelar.

Semifrio: 
Bater parcialmente o creme CRELINE e reservar. Em separado dissolver o CREDIN BASE NEUTRA
na água mexendo com varas até obter uma mistura uniforme e depois adicionar o CREDIFIL 
CARAMELO. No final envolver aos poucos o creme CRELINE batido e até ficar homogéneo.

Montagem: 
Usar aro quadrado (30x30 cm) previamente untado com CREFINO Spray. Cobrir o fundo com a 
pasta de CREDI SOFTCAKE CHOCOLATE P, depositar metade do semifrio e alisar.
Desenformar a gelatina e colocar sobre o semifrio.  Preencher com o restante semifrio até ao 
topo e colocar no abatedor.
Terminar a decoração com o CREDIFIL CARAMELO e desenformar o aro.
Cortar em quadrados de 5x5 cm. Conservar no frio.

Rendimento da receita: ± 36 unidades com ± 110 g.

MIMO SEMIFRIO de CARAMELO
RECEITA:

Massa:

CREDI SOFTCAKE CHOCOLATE P
Ovos
Óleo 
Água

Recheio de Gelatina:

CREDINGEL (pó)
Água
CREDIFIL CARAMELO

Semifrio:

Creme CRELINE
CREDIN BASE NEUTRA
Água
CREDIFIL CARAMELO

Decoração:

CREDIFIL CARAMELO

1.000 g
350 g
300 g
225 g

400 g
500 g
400 g

1.000 g
250 g
250 g
350 g

600 g
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TARTELETES de CARAMELO SALGADO
RECEITA:

Massa:

CREDI BASE BOLO SECO COMPLETO I
Margarina CREDIN BOLO-REI
Água 

Recheio:

CREDIFIL CARAMELO SALGADO
NOVACREM NATERON
AMÊNDOA INTEIRA com PELE
CRUSTEX

Decoração:

Flocos ou flor de sal

Tartelete

1.000 g
300 g
125 g

1.200 g
750 g
180 g
180 g

q.b.

40 g
25 g
6 g
6 g

q.b.

PROCEDIMENTO:

Massa:
Misturar todos os ingredientes com raquete ± 3 min. até obter uma massa homogénea.
Laminar a ± 3 mm, e forrar as formas de Ø 9 cm.
Rechear com o CREDIFIL CARAMELO SALGADO. 
Cozer a ± 220 0C (forno de lares) ± 12 minutos. Desenformar depois de arrefecer.

Recheio:
Torrar a amêndoa inteira com pele e no final partir em pequenos pedaços. 
Envolver a amêndoa com o CRUSTEX, colocar num tabuleiro e levar ao forno a ± 200 0C.
Periodicamente mexer bem a mistura até as amêndoas ficarem caramelizadas. 
Depois de arrefecer, partir em pequenos pedaços.
Colocar pedaços de amêndoa previamente caramelizada por cima do caramelo e 
preencher as tarteletes com NOVACREM NATERON até ao limite da bolacha.

Decoração:
Decorar ligeiramente com flocos ou flor de sal.

Rendimento da receita: ± 30 tarteletes com ± 125 g.
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BROWNIE
PROCEDIMENTO - BROWNIE:

Misturar todos os ingredientes com raquete durante ± 4 minutos em velocidade lenta.
Depositar a massa em tabuleiro previamente forrado com papel vegetal ou siliconizado 
até atingir ± 1,5 a 2 cm de altura.
Cozer a ± 180 ⁰C durante ± 20 minutos.
Deixar arrefecer e cortar em pequenos quadrados.

Rendimento da receita: ± 25 unidades com ± 75 g.

PROCEDIMENTO - BROWNIE com NOZ:

Adicionar o MIOLO DE NOZ – TROÇOS ao batido e misturar bem.
Seguir o procedimento da receita para Brownie.

Rendimento da receita: ± 30 unidades com ± 75 g.

RECEITA:

CREDI PETIT GÂTEAU
Açúcar
Óleo alimentar
Ovos
Leite meio gordo

1.000 g
280 g
300 g
200 g
220 g

RECEITA BROWNIE com NOZ:

MIOLO DE NOZ – TROÇOS ± 350 g
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BROWNIE com BOLO de MENTA
RECEITA:

Massa Bolo Brownie (1):

CREDI PETIT GÂTEAU
Açúcar
Óleo alimentar
Ovos
Leite meio gordo

Massa Bolo de Menta (2):

CREDI SOFTCAKE MENTA
Ovos
Óleo 
Água

Recheio:

Gotas de chocolate NOVACREM ARUA 
(opcional)

Composição do Bolo:

Batido Brownie
Batido Bolo Menta

1.000 g
280 g
300 g
200 g
220 g

1.000 g
300 g
300 g
200 g

150 g

± 60 %
± 40 %

PROCEDIMENTO:

Massa Bolo Brownie (1):
Misturar todos os ingredientes, em velocidade lenta, durante ± 4 minutos.   

Massa Bolo de Menta (2):
Misturar todos os ingredientes, em velocidade lenta, durante ± 4 minutos.

Montagem:
Depositar a massa de Bolo Menta (± 1.300 g) num tabuleiro com aba (60x40 cm) 
forrado com papel vegetal ou siliconizado por forma a cobrir todo o fundo. 
Sobre a massa de menta espalhar uniformemente as gotas de chocolate 
NOVACREM ARUA.
Com saco de pasteleiro, depositar o batido de Bolo Brownie (± 2.000 g) de modo 
a cobrir todo o tabuleiro.
A restante massa de menta (± 500 g) pode ser usada para outras aplicações.
Cozer a ± 180 ⁰C durante ± 20 minutos.
Deixar arrefecer e cortar em quadrados.

Rendimento da Receita: ± 40 unidades com ± 80 g.
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BOLO BRIGADEIRO de MENTA
RECEITA:

Massa:

CREDI SOFTCAKE MENTA
Ovos
Óleo 
Água

Recheio e Cobertura:

CREDIFIL CHOCOLATE

Decoração:

NOVACREM VERMICELLI 

1.000 g
350 g
300 g
225 g

300 g

q.b.

PROCEDIMENTO:

Massa:
Misturar os ingredientes com raquete ± 3 min. em veloc. mínima até obter uma 
massa homogénea. 
Depositar a massa (± 625 g por forma Ø 18 cm) em três formas, previamente 
untadas com desmoldante CREFINO spray.
Cozer a ± 160 ⁰C / 170 ⁰C (forno de lares) durante ± 50 minutos.
Desenformar depois de arrefecer.   

Recheio:
Dividir cada bolo em 2 camadas semelhantes. 
Rechear e cobrir uniformemente com o CREDIFIL CHOCOLATE.

Decoração:
Decorar com NOVACREM VERMICELLI.

Rendimento da receita: 3 bolos com ± 700 g.
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FATIAS de MENTA com CHOCOLATE

RECEITA:

Massa:

CREDI SOFTCAKE MENTA
Ovos
Óleo 
Água

Recheio:

CREDIFIL CHOCOLATE

Decoração:

Creme CRELINE
Pastilha NOVACREM VA 30

1.000 g
350 g
300 g
225 g

± 600 g

± 750 g
± 150 g

PROCEDIMENTO:

Massa:
Misturar os ingredientes com raquete ± 3 min. em veloc. mínima até obter uma massa homogénea.
Depositar a massa (± 1.500 g) num tabuleiro (60x40 cm) previamente untado com desmoldante 
CREFINO spray ou forrado com papel vegetal ou siliconizado.
Cozer a ± 220 ⁰C (forno de lares) durante ± 10 minutos.
Desenformar depois de arrefecer.
A restante massa da receita (± 375 g) poder ser usada para muffins ou bolos com outros formatos.

Recheio e Decoração:
Bater o CRELINE até ficar creme firme tipo chantilly. 
Dividir a pasta em 2 partes iguais.
Barrar uma pasta com recheio CREDIFIL CHOCOLATE e casar com a outra metade.
Cortar quadrados (9x9 cm), dividir pela diagonal para obter as fatias em triângulos e colocar
na vertical.
Decorar as duas bordaduras de cada fatia triangular com creme CRELINE em chantilly, usando 
uma boquilha frisada.
Previamente derreter NOVACREM VA 30 e espalhar sobre uma folha de papel vegetal ou 
siliconizado.
Depois de solidificar, partir em pequenos pedaços para usar na decoração de acabamento.

Rendimento da receita: ± 24 fatias triangulares (9x9 cm) com ± 110 g.
       ± 5 tulipas de menta.
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BOLACHAS de MENTA e CHOCOLATE 
RECEITA:

Massa:

CREDI SOFTCAKE MENTA
Ovos
Margarina CREDIN MASSAS ou CREDIN BOLO-REI
Gotas de chocolate NOVACREM ARUA

1.000 g
100 g
300 g
200 g

PROCEDIMENTO:

Massa:
Misturar os ingredientes com raquete durante ± 3 minutos em velocidade 
média até obter uma massa homogénea.
No final, envolver com as gotas de chocolate NOVACREM ARUA.
Retirar a massa da batedeira e fazer um rolo. 
Dividir o rolo em porções de ± 30 g e tender em bola. 
Depositar em tabuleiro previamente untado com desmoldante CREFINO Spray 
ou forrado com papel vegetal ou siliconizado.
Cozer a ± 230 ⁰C durante ± 8 minutos.

Rendimento da receita: ± 52 bolachas.
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BOLACHAS de ALFARROBA 
RECEITA:

Massa:

CREDI SOFTCAKE ALFARROBA
Ovos
Margarina CREDIN MASSAS ou CREDIN BOLO-REI
AMÊNDOA INTEIRA COM PELE

1.000 g
100 g
300 g
200 g

PROCEDIMENTO:

Massa:
Torrar as amêndoas inteiras e depois triturar.
Misturar os ingredientes, excepto a amêndoa, com raquete durante ± 3 minutos 
em velocidade média até obter uma massa homogénea.
No final, adicionar as amêndoas trituradas e voltar a bater durante 1 minuto.
Retirar a massa da batedeira e fazer um rolo. 
Dividir o rolo em porções de ± 30 g e tender em bola. 
Depositar em tabuleiro previamente untado com desmoldante CREFINO Spray 
ou forrado com papel vegetal ou siliconizado.
Cozer a ± 230 ⁰C durante ± 8 minutos.

Rendimento da receita: ± 52 bolachas.

Jornadas Credin 2019 15



TORTA de ALFARROBA com CHOCOLATE
RECEITA:

Massa:

CREDI SOFTCAKE ALFARROBA
Ovos
Óleo 
Água

Recheio:

CREDIFIL CHOCOLATE

Cobertura:

CREDIFIL CHOCOLATE

1.000 g
400 g
300 g
290 g

450 g

400 g

PROCEDIMENTO:

Massa:
Misturar os ingredientes com raquete durante ± 4 minutos em velocidade mínima 
até obter uma massa homogénea. 
Depositar a massa (± 1.500 g) num tabuleiro 60x40 cm previamente forrado com 
papel vegetal ou siliconizado.
Cozer a ± 230 ⁰C (forno de lares) durante ± 10 minutos. Deixar arrefecer.
A restante massa da receita (± 490 g) pode ser usada para muffins ou bolo com 
outro formato.   

Recheio:
Bater o CREDIFIL CHOCOLATE com raquete na 2ª velocidade durante ± 4 minutos, 
rechear e enrolar a torta suavemente com a ajuda do papel vegetal ou siliconizado.

Decoração:
Cobrir a superfície da torta com o CREDIFIL CHOCOLATE sem estar batido e alisar 
com espátula.
Finalizar com a decoração desejada.

Rendimento da receita: 3 tortas com ± 750 g.
           6 tulipas de alfarroba.
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BOLO BRIGADEIRO
RECEITA:

Massa:

CREDI SOFTCAKE CHOCOLATE P
Ovos
Óleo 
Água

Recheio e Cobertura:

CREDIFIL CHOCOLATE

Decoração:

NOVACREM VERMICELLI

1.000 g
350 g
300 g
225 g

300 g

q.b.

PROCEDIMENTO:

Massa:
Misturar os ingredientes com raquete durante ± 3 minutos em velocidade mínima até obter 
uma massa homogénea. 
Depositar a massa (± 625 g por forma Ø 18 cm) em três formas, previamente untadas com 
desmoldante CREFINO spray.
Cozer a ± 160 ⁰C / 170 ⁰C (forno de lares) durante ± 50 min. Desenformar depois de arrefecer.

Recheio: Dividir cada bolo em 2 camadas semelhantes. Rechear e cobrir uniformemente 
com o CREDIFIL CHOCOLATE.

Decoração: Decorar com NOVACREM VERMICELLI.

Rendimento da receita: 3 bolos com ± 700 g.
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PÃO de ALFARROBA com FIGOS e NOZES
PROCEDIMENTO:

Amassar todos os ingredientes (Apar. 1) ± 15 min. (Amassadeira Espiral).
Temperatura da massa: ± 26 ⁰C.
Adicionar à massa os frutos (Aparelho 2) e misturar durante ± 2 minutos 
até obter uma mistura homogénea.
Descansar: ± 15 minutos.
Dividir e pesar em unidades de ± 100 g (Bolas) ou ± 500 g (Alongados).
Tender nos formatos pretendidos.
Levedar: ± 30 a 40 minutos (35 ⁰C / 70 % de H).
Polvilhar com farinha e dar cortes ligeiros.
Cozer: ± 230 ⁰C durante ± 20 a 30 min. consoante o peso das peças.
Dar vapor no início da cozedura.

RECEITA:

APARELHO 1:

CREDI ALFARROBA 50
Farinha de trigo T65
Sal
LEVEDURA SECA CREDIN PADARIA
ou Levedura fresca
Água

APARELHO 2:

Figo seco picado
Nozes troços

1.000 g
1.000 g

± 35 g
± 20 g
± 60 g

1.200 a 1.400 g

400 a 600 g
250 a 350 g

50 %
50 %

± 1,75 %
± 1 %
± 3 %

60 a 70 %

%
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PÃO de ALFARROBA
PROCEDIMENTO:

Amassar todos os ingredientes ± 15 minutos (Amass. Espiral).
Temperatura da massa: ± 26 ⁰C.
Descansar: ± 15 minutos.
Dividir, pesar e tender nos pesos e formatos desejados:
 Pão pequeno: ± 100 g (empelo ± 3 kg); Baguete: ± 300 g; 
 Cacete alongado: ± 350 g; Redondo: ± 500 g;
Levedar: ± 30 a 40 minutos (35 ⁰C /70 % de H).
Polvilhar com farinha e dar os cortes desejados.
Cozer: ± 230 ⁰C, ± 20 a 30 minutos consoante o peso das peças. 
Dar vapor no início da cozedura.

RECEITA:

CREDI ALFARROBA 50
Farinha de trigo T65
Sal
LEVEDURA SECA CREDIN PADARIA
ou levedura fresca
Água

1.000 g
1.000 g

± 35 g
± 20 g
± 60 g

± 1.200 a 1.400 g

50 %
50 %

± 1,75 %
± 1 %
± 3 %

60 a 70 %

%
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