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Aproveitando a quadra Natalícia que se aproxima, propomos nesta brochura apresentar algumas ideias e 
receitas para o Natal e também para todo o ano. 

Estamos sempre atentos às tendências deste sector, onde se verifica um aumento de estabelecimentos que 
também servem refeições ligeiras baseadas em produtos de Panificação e de Pastelaria. 

Demonstramos, a versatilidade do produto cRedin FAST PiZZA MiX, com várias sugestões de Pizzas, 
Croissants salgados simples ou com recheios, Roscas condimentadas meio-folhadas para aperitivos e também 
Pães com sabores variados (fiambres, enchidos, azeitonas, etc).

Renovámos a Broa de Milho com cRedin BROA de MiLHO AMAReLO, que se apresenta agora com um miolo 
mais suave e aveludado. Fica igualmente muito agradável com a adição de enchidos ou de frutos secos.

O grande sucesso que está a ter o Pão        , devido às Alegações Nutricionais relativamente à Fibra, ao 
Ómega-3 (ALA) e à Proteína, motivaram a sua inclusão neste trabalho.
O Pão            é um excelente pão do ponto de vista nutricional e a adesão demonstra esse reconhecimento 
por parte dos consumidores.

Nesta brochura apresentamos algumas sugestões de pastelaria utilizando um novo Creme de Caramelo 
pronto a aplicar, o cRedicReM TOFFee.

Sabendo que o consumidor Português aprecia o sabor do salame de chocolate, sugerimos uma receita para 
um saboroso e requintado Bolo de Chocolate com Bolacha Crocante.

Reformularam-se as Queijadas com cRedin QUeiJAdAS LeiTe e cRedin QUeiJAdAS LARAnJA, incluindo 
também receitas para excelentes tortas com os mesmos sabores.

desejamos um Feliz natal e os nossos votos
para um Bom Ano de 2016.



Entrançado de Natal com TOFFEE

Aparelho (i): Massa
cRedin BOLO-Rei                                     1.000 g
LeVedURA SecA cRedin PASTeLARiA    ± 25 g
ou Levedura fresca                                      ± 70 g
Ovos                                                       (± 2) 100 g 
Água                                                            ± 250 g
Mistura de bebidas                                        50 g
nota: Se usar levedura seca deve ajustar o teor de

água adicionando uma quantidade igual à 
diferença de peso entre a levedura fresca e a 
levedura seca. Nesta receita são ± 45 g de água.

Aparelho (ii): Voltas com a Margarina
MARGARinA BOLO-Rei              ± 110 g

(± 75 g / kg massa)

Recheio:
cRedicReM TOFFee             ± 250 g / kg massa
FRUTOS SecOS                     ± 250 g / kg massa
(amêndoa palitada ou noz em troços)

decoração:
cRediGeL PROnTO ou cRediGeL BRiLHO                                   
ou
AÇÚcAR eM PÓ cRedin

ReceiTA BASe PROcediMenTO
Amassar todos os ingredientes durante ± 15 a 20 minutos.
Temperatura final da massa: ± 28ºC. 
Laminar a massa a ± 8 mm.
Barrar a massa à espátula com MARGARinA cRedin BOLO-Rei e dar 
uma volta simples (1x3). 
Laminar a massa a ± 4 mm. Barrar com cRedicReM TOFFee até metade da 
largura da massa. Espalhar os FRUTOS SecOS sobre o creme. 
Com a outra metade da massa fechar, dobrando e tapando o recheio. 
Dividir a massa em peças com ± 12 cm de largura, dar um corte ao centro 
(sem separar a massa) e fazer o entrançado com as duas pontas.
Levedar ± 25 minutos.
Pintar com ovo e cozer a ± 190ºC (forno de lares) durante ± 25 minutos. 
Arrefecer e pintar com cRediGeL PROnTO ou cRediGeL BRiLHO, ou 
polvilhar com AÇÚcAR eM PÓ cRedin.
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Delícia de Chocolate e TOFFEE

Aparelho (i): Massa
cRedi SOFTcAKe cHOcO dARK                650 g
Ovos                                                                230 g
Óleo                                                                195 g
Água                                                               145 g

Aparelho (ii): Mousse TOFFee
cRedicReM TOFFee                                    350 g
cReLine                                                         250 g

Aparelho (iii): Recheio e decoração
cRedicReM TOFFee                                   600 g

ReceiTA BASe PROcediMenTO

Misturar os ingredientes do Aparelho i com raquete durante ± 3 minutos 
em velocidade mínima até obter uma massa homogénea. 
Depositar a massa (± 1,2 kg) num tabuleiro (60x40 cm) previamente untado 
com desmoldante cReFinO SPRAy ou forrado com papel vegetal. 
Cozer a ± 220ºC (forno de lares) durante ± 10 minutos.
Desenformar depois de arrefecer.

Aparelho (ii): Bater o cReLine até ficar creme tipo Chantilly.
Juntar o cRedicReM TOFFee e misturar lentamente até obter uma mousse.

Montagem: Dividir a pasta em 3 partes (20x40 cm) e em seguida dividir ao 
meio originando 6 pastas de 20x20 cm.
Sobre a pasta inferior colocar uniformemente uma camada de Mousse 
TOFFEE. Sobrepor a segunda pasta, espalhar uma camada fina de 
cRedicReM TOFFee e em seguida colocar nova camada de Mousse 
TOFFEE. Cobrir com a terceira pasta, barrar com Mousse TOFFEE e decorar 
com cRedicReM TOFFee espatulado.

Rendimento da Receita
1 tabuleiro 60x40 cm = 2 bolos (20x20 cm) com 3 camadas
Peso de cada bolo ± 1.200 g
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Bolo de Chocolate e Bolacha Crocante

Aparelho (i): Massa
cRedi SOFTcAKe cHOcO dARK                 650 g
Ovos                                                               230 g
Óleo                                                               195 g
Água                                                             145 g

Aparelho (ii): Recheio de Bolacha crocante
cRedicAU LiScReM                                     650 g
Bolacha Manteiga, em pedaços              ± 400 g

decoração:
Bolacha Manteiga, desfeita em pó         ± 100 g

Receita: Bolacha Manteiga crocante
cRedi BASe BOLO SecO cOMPLeTO i      350 g
MARGARinA cRedin MASSAS                100 g
Água                                                                  50 g

Procedimento: Bolacha Manteiga crocante
Amassar 3 a 5 min. na veloc. baixa. Laminar até
à espessura ± 4 mm, cortar bolachas com Ø 6 cm.
Colocar em tabuleiros previamente untados com
desmoldante cReFinO spray ou forrados com
papel siliconizado.
Cozer a ± 240ºC (ar fechado) durante ± 15 min.

ReceiTA BASe PROcediMenTO
Misturar os ingredientes do Aparelho i com raquete durante ± 3 minutos 
em velocidade mínima até obter uma massa homogénea.  
Depositar a massa (1,2 kg) num tabuleiro (60x40 cm) previamente untado 
com desmoldante cReFinO SPRAy ou forrado com papel vegetal. 
Cozer a ± 220ºC (forno de lares) durante ± 10 minutos.
Desenformar depois de arrefecer.

Aparelho (ii): Com o rolo partir a bolacha até obter pequenos pedaços 
e colocar numa bacia. Adicionar o cRedicAU LiScReM previamente 
derretido no micro-ondas (± 35ºC) e com a colher misturar até os pedaços 
de bolacha ficarem cobertos de chocolate.

Montagem: Dividir a pasta em 3 partes (20x40 cm) e em seguida dividir ao 
meio originando 6 pastas de 20x20 cm.
Sobre a pasta inferior colocar uniformemente uma camada de recheio de 
Bolacha Crocante. Sobrepor a segunda pasta e repetir a operação. Colocar 
a terceira pasta e cobrir com o recheio de Bolacha Crocante.
Terminar a decoração do bolo com a bolacha desfeita em pó.

Rendimento da Receita
1 tabuleiro 60x40 cm = 2 bolos (20x20 cm) com 3 camadas
Peso de cada bolo ± 1.200 g
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Queijadas de Leite CREDIN

Torta de Leite

cRedin QUeiJAdAS LeiTe                       1.000 g
Ovos                                                       (± 9) 450 g
Água                                                                600 g

decoração:
cRediGeL PROnTO ou AÇÚcAR eM PÓ cRedin

cRedin QUeiJAdAS LeiTe                       1.000 g
Ovos                                                       (± 14) 700 g
Água                                                                200 g
Açúcar                                                                100 g

Recheio:       ± 300 g
cRediFRUiT MORAnGO 
ou cRediFRUiT FRUTOS VeRMeLHOS

ReceiTA BASe

ReceiTA BASe

PROcediMenTO

PROcediMenTO

Colocar os ovos na batedeira. Misturar com a raquete na 1ª velocidade.
Juntar cRedin QUeiJAdAS LeiTe e bater tudo na mesma velocidade. 
Adicionar a água aos poucos até a massa ficar homogénea.
Depositar o batido nas formas previamente untadas com desmoldante 
cReFinO SPRAy ou forradas com massa tenra ou doce.
Cozer a 220ºC / 230ºC (forno de lares) durante ± 20 minutos.
Retirar do forno e desenformar depois de arrefecidas. 
Colocar as queijadas em caixas plissadas e decorar com cRediGeL PROnTO 
ou polvilhar com AÇÚcAR eM PÓ cRedin. 

    Rendimento da Receita 
    ± 30 Queijadas

Colocar os ovos na batedeira. Misturar com a raquete na 1ª velocidade.
Adicionar cRedin QUeiJAdAS LeiTe e bater tudo na mesma velocidade. 
Juntar a água aos poucos até a massa ficar homogénea.
Depositar o batido no tabuleiro (60x40 cm) previamente forrado com 
papel siliconizado.
Cozer a 220ºC / 230ºC (forno de lares) durante ± 15 minutos.
Retirar do forno, virar o tabuleiro sobre papel vegetal previamente
polvilhado com açúcar.
Rechear com cRediFRUiT e enrolar aconchegando bem o papel.
Depois de arrefecido, retirar o papel vegetal e decorar. 

  Rendimento da Receita
  2 Tortas (30 cm) com ± 1.100 g
  ou 3 Tortas (20 cm) com ± 750 g
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Queijadas de Laranja CREDIN

Torta de Laranja

cRedin QUeiJAdAS LARAnJA                1.000 g
Ovos                                                       (± 9) 450 g
Água                                                                600 g

decoração:
cRediGeL PROnTO ou AÇÚcAR eM PÓ cRedin

cRedin QUeiJAdAS LARAnJA                1.000 g
Ovos                                                       (± 14) 700 g
Água                                                                200 g
Açúcar                                                                100 g

Recheio:   
cRedin cReMe de OVO        ± 300 g

ReceiTA BASe

ReceiTA BASe

PROcediMenTO

PROcediMenTO

Colocar os ovos na batedeira. Misturar com a raquete na 1ª velocidade.
Juntar o cRedin QUeiJAdAS LARAnJA e bater tudo na mesma velocidade. 
Adicionar a água aos poucos até a massa ficar homogénea.
Depositar o batido nas formas previamente untadas com desmoldante 
cReFinO SPRAy ou forradas com massa tenra ou doce.
Cozer a 220ºC / 230ºC (forno de lares) durante ± 20 minutos.
Retirar do forno e desenformar depois de arrefecidas. 
Colocar as queijadas em caixas plissadas e decorar com cRediGeL PROnTO 
ou polvilhar com AÇÚcAR eM PÓ cRedin. 

    Rendimento da Receita
    ± 30 Queijadas

Colocar os ovos na batedeira. Misturar com a raquete na 1ª velocidade.
Adicionar cRedin QUeiJAdAS LARAnJA e bater tudo na mesma velocidade. 
Juntar a água aos poucos até a massa ficar homogénea.
Depositar o batido no tabuleiro (60x40 cm) previamente forrado com 
papel siliconizado.
Cozer a 220ºC / 230ºC (forno de lares) durante ± 15 minutos.
Retirar do forno, virar o tabuleiro sobre papel vegetal previamente 
polvilhado com açúcar.
Rechear com cRedin cReMe de OVO e enrolar aconchegando bem o papel.
Depois de arrefecido, retirar o papel vegetal e decorar. 

  Rendimento da Receita
  2 Tortas (30 cm) com ± 1.100 g
  ou 3 Tortas (20 cm) com ± 750 g
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Fantasia de Cenoura e Ovo

Aparelho (i): Massa
cRedi SOFTcAKe cenOURA                                   1.000 g
Ovos                                                                                350 g 
Óleo                                                                                 300 g
Água                                                                                225 g

Aparelho (ii): Recheio Mousse de Ovo
cReLine                                                      1.000 g 
BASe neUTRA cRedin                                200 g
Água                                                               200 g
cRedin cReMe de OVO                          1.000 g

decoração:
cRedin cReMe de OVO                      ± 800 g
cRediGeL PROnTO                               ± 250 g

Macarons - Receita Clássica
Procedimento

Juntar o açúcar granulado com as claras, misturar com varas em banho-maria até o 
açúcar ficar todo dissolvido. Atenção que esta mistura não pode cozer.
Retirar do lume, juntar o sal e bater a mistura com varas até ficar em castelo.
Misturar o AÇÚcAR eM PÓ cRedin com a FARinHA de AMêndOA SeM PeLe já 
peneirada e em seguida adicionar suavemente às claras em castelo.
Se pretender juntar corantes, dividir a massa em porções e em cada uma adicionar o 
corante alimentar em pasta, mexendo suavemente até a cor ficar uniforme.
Forrar tabuleiros com papel siliconizado. Tender com saco pasteleiro e boquilha lisa nº 6.
Depositar pequenas porções com Ø ± 2 a 3 cm e distantes cerca de 4 cm.
Deixar descansar aproximadamente 30 minutos.
Cozer a ± 145°C (forno de lares ou ventilado) durante ± 20 min., com o ar aberto.
Depois de arrefecidos usar os macarons recheados ou em decorações.

ReceiTA BASe PROcediMenTO

Misturar os ingredientes do Aparelho i com raquete durante ± 3 minutos 
em velocidade mínima até obter uma massa homogénea.  
Depositar a massa num tabuleiro (60x40 cm) previamente untado com  
desmoldante cReFinO SPRAy ou forrado com papel vegetal. 
Cozer a ± 220ºC (forno de lares) durante ± 10 minutos.
Desenformar depois de arrefecer.

Aparelho (ii): Bater o cReLine até ficar creme tipo Chantilly. 
Numa bacia dissolver com as varas a BASe neUTRA cRedin na água.
Adicionar o creme tipo Chantilly e misturar.
Em seguida juntar o cRedin cReMe de OVO e misturar até obter um 
creme homogéneo.

Montagem: Dividir a pasta ao meio (30x40 cm) e em seguida dividir cada 
peça em 3 originando 6 pastas de 30x13 cm.
Sobre cada pasta de cRedi SOFTcAKe cenOURA colocar o recheio 
Mousse de Ovo e alisar bem.
Levar ao frio até a mousse ganhar uma consistência firme.

decoração: Retirar do frio e sobre a mousse colocar uma camada uniforme 
de cRedin cReMe de OVO. Finalizar com cRediGeL PROnTO.

  Rendimento da Receita
  1 tabuleiro 60x40 cm = 6 bolos (30x13 cm)
  Peso de cada bolo ± 900 g

AcÚcAR eM PÓ cRedin                        125 g
FARinHA de AMêndOA SeM PeLe    125 g
(depois de peneirada 2 ou 3 vezes)
Acúcar granulado                  150 g
Claras de ovos                  120 g
Sal (um pitada)          ± 1 g
Recheio para Macarons
cRedicAU LiScReM BRAncO             125 g
PASTAROMA LiMÃO                 ±  1 g

Procedimento do Recheio:
Bater os ingredientes com raquete até 
obter um creme homogéneo.
Aplicar a saco.
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Pão de Ló com Café

Pão de Ló Húmido com Café

cRedin BiScUiT TORTAS                  500 g
Açúcar                                                         400 g
Gema de Ovo                               (± 50) 1.000 g
Ovo inteiro                                       (± 10) 500 g
Café Solúvel                                             ± 150 g
Clara de Ovo                                                50 g

ReceiTA BASe

cRedin PÃO de LÓ                               1.000 g
Ovos                                                   (± 11) 550 g
Água                                                               120 g
Café Solúvel                                                 ± 60 g

ReceiTA BASe

PROcediMenTO

PROcediMenTO

Preparação: Forrar as formas de barro para o Pão de Ló
tipo Margaride com 3 folhas de papel almaço entrelaçadas.

Colocar o cRedin PÃO de LÓ e os ovos na batedeira.
Bater com varas durante ± 9 a 10 min. na veloc. rápida. 
Adicionar o café previamente dissolvido na água e bater
na velocidade média ± 1 minuto. 
Depositar nas formas de barro até cerca de 2/3 e colocar a tampa.
Cozer as formas tapadas a ± 200ºC / 220ºC, ± 45 min. (para ± 1 kg). 
Retirar as tampas de barro imediatamente após a cozedura.
Arrefecer destapado.

nOTA: Alternativa para cozer em formas de alumínio:
Forrar as formas de alumínio com 2 folhas de papel
almaço entrelaçadas.
Cozer ± 180ºC durante ± 40 a 45 min. (para ± 600 g).
Depois de cozido, arrefecer cerca de 5 minutos e 
seguidamente desenformar.

Rendimento da Receita
2 bolos em forma de barro tipo Margaride (± 800 g)
3 bolos em forma de alumínio (± 500 g)

Preparação: Cortar papel vegetal ou siliconizado com Ø de 35 cm e forrar 
formas de Ø 20 cm.

Colocar o cRedin BiScUiT TORTAS na batedeira e misturar com o açúcar, 
ovos e as gemas. Bater com varas durante ± 10 min. na velocidade rápida.
Dissolver o café nas claras e adicionar lentamente ao batido.
Bater na velocidade média ± 1 minuto. Depositar em cada forma ± 370 g.
Cozer a ± 200ºC durante ± 20 minutos.

   Rendimento da Receita
   7 bolos
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Bolo-Rei CREDIN

Aparelho (i): Massa
cRedin BOLO-Rei                                 1.000 g
LeVedURA SecA cRedin PASTeLARiA    (±) 25 g
ou Levedura fresca                       (±) 70 g
Ovos                                                          (± 2) 100 g
Água                                                   (±) 250 g
Mistura de Bebidas                            50 g

Aparelho (ii): Mistura de Frutas
Fruta escorrida picada                                      450 g
Sultanas                                150 g
Frutos Secos                                150 g

ReceiTA BASe

Fatias Douradas

Massa de Pão de Forma
Farinha Trigo T65                                     500 g        50 %
cRedin FORMA                                         500 g        50 %
LeVedURA SecA cRedin PAdARiA         ± 15 g     ± 1,5 %
ou Levedura fresca                              ± 45 g       ± 4,5 %
Água                                   ± 550 g     ± 55 %

ReceiTA BASe 

cRedi SOnHOS                              1.000 g
Água (morna)                                      2.000 g

Fritar:
Usar gordura para fritar cRedin FRiTOS

Rendimento da receita
± 75 sonhos (variável com o peso das unidades)

ReceiTA BASe

PROcediMenTO

PROcediMenTO

PROcediMenTO

Amassadura: ± 15 min. (espiral) ou ± 20 min. (garfos).
Temperatura da Massa: ± 26ºC. Estancar: ± 15 min.
Dividir e Pesar de acordo com o tamanho das formas a usar.
Descansar ± 10 min. Tender em cacete e colocar com a 
costura virada para baixo, nas latas (formas) previamente  
untadas com desmoldante cReFinO SPRAy.
Colocar as tampas sem fechar totalmente. Levedar ± 40 min. 
Fechar as latas e enfornar a ± 220°C / 230°C, ± 20 a 30 min.
Fritura: Passar as fatias de pão por leite e ovo batido.
Fritar com cRedin FRiTOS a ± 160°C.
Acabamento: Remolhar com calda de açúcar aromatizada e 
decorar com SULTAnAS e FRUTOS SecOS.

Colocar os ingredientes na batedeira e bater com raquete 
± 1 min. na velocidade lenta e ±  5 min. na veloc. média até 
a massa alisar.
Aromatizar de acordo com os hábitos locais.
Tender os sonhos e fritar como habitualmente.
A temperatura de cRedin FRiTOS deverá ser ± 160ºC.
No final da fritura, escorrer um pouco e passar por uma 
mistura de açúcar e canela ou colocar em calda de açúcar 
aromatizada.

Amassar os ingredientes do Aparelho (1) durante ± 15 a 20 minutos. Temperatura final da massa: ± 28ºC. Descansar ± 15 minutos.
Em velocidade lenta adicionar a mistura de frutas (Aparelho 2). Descansar a massa ± 15 minutos.
Dividir, Pesar, Enrolar e Tender formando argolas. Colocar em tabuleiro previamente untado com cReFinO SPRAy ou SOndORAL e40.
Levedar. Após atingir ± ½ da fermentação pintar com ovo, decorar com frutas e AÇÚcAR neVe cRedin ou AÇÚcAR eM PÓ cRedin. 
Cozer. Temperatura de Cozedura: iniciar a ± 200ºC e descair para ± 190ºC / 180ºC. Tempo de Cozedura: ± 30 a 35 min., para peças de ± 1 kg.
Arrefecer e pintar com cRediGeL BRiLHO ou cRediGeL PROnTO.
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Pães de Sabores com CREDIN FAST PIZZA MIX

Croissants salgados

Aparelho (i): Massa
cRedin FAST PiZZA MiX                              1.000 g            5.000 g
Água (fria)                                                       ± 570 g        ± 2.850 g
LeVedURA SecA cRedin PAdARiA              ± 10 g              ± 50 g
ou Levedura fresca                                           ± 30 g            ± 150 g
nota: Se usar levedura seca deve ajustar o teor de água adicionando uma 

quantidade igual à diferença de peso entre a levedura fresca e a 
levedura seca. Nesta receita serão ± 20 g (1 kg) ou ± 100 g (5 kg).

Sabores para os Pães (Quantidades por kg de massa)

a) Queijo e Fiambre em cubos
     - Queijo: 250 g  +  Fiambre: 250 g
b) Azeite e Azeitonas laminadas
     - Azeitonas Verdes: 250 g  +  Pretas: 250 g  +  Azeite: 10 g
c) chourição em cubos e Manjericão fresco picado
     - Chourição: 500 g  +  Manjericão fresco: 40 g

ReceiTA BASe

PROcediMenTO

Amassar os ingredientes do Aparelho (i) ± 3 min. 1ª velocidade e 
± 10 min. 2ª velocidade (amassadeira espiral).
Temperatura final da massa: ± 25ºC. 
Dividir a massa de acordo com o número de sabores a produzir.
Colocar cada porção de massa na amassadeira e juntar os ingredientes 
para o respectivo sabor. Misturar na 1ª veloc. ± 1/2 min. para obter 
uma boa dispersão. Retirar e descansar ± 10 minutos. 
Repetir este procedimento para os restantes sabores.
Dividir e pesar as peças com: 

- empelos ± 1.050 kg para formato redondo ± 35 g cada
- empelos ± 2.250 kg para formato alongado ± 75 g cada

Levedar ± 30 minutos (35ºC / 70% de H). 
Golpear a massa: redondos: 1 corte; alongados: 2 cortes.
Cozer com vapor (banho) após enfornar.
Forno rotativo: ± 180ºC, ± 20 min.; Forno de lares ± 200ºC, ± 20 min.

PROcediMenTO
Amassar os ingredientes do Ap. (i) ± 3 min. 1ª vel. e ± 10 min. 2ª vel. (espiral).
Temperatura final da massa: ± 24ºC. Descansar: ± 10 minutos. 
Com o auxílio do rolo, abrir o patão (a massa) em cruz e colocar ao 
centro a MARGARinA cRedin cROiSSAnT PASTeL nATA. Fechar unindo as 
pontas opostas da massa ajustando à margarina. Laminar até ± 8 mm
dando 3 voltas simples (3x3). Descansar no frio ± 15 a 20 minutos. 
Laminar até ± 4 mm e cortar no formato triangular (± 80 g).
Se tiver recheio, colocar o recheio ao centro das peças.
Enrolar no formato de croissant. Levedar ± 35 minutos. 
Pincelar com ovo e decorar com cRedin 4 SeMenTeS (facultativo). Cozer. 
Forno rotativo: ± 180ºC, ± 25 min.; Forno de lares: ± 200ºC, ± 25 min.

Aparelho (i): Massa
cRedin FAST PiZZA MiX                          2.000 g
Água (fria)                                               ± 1.100 g
LeVedURA SecA cRedin PAdARiA          ± 20 g
ou Levedura Fresca                                      ± 60 g
nota: Se usar levedura seca deve ajustar o teor de 

água adicionando uma quantidade igual à 
diferença de peso entre a levedura fresca e 
a levedura seca. Nesta receita serão ± 40 g.

Aparelho (ii): Voltas com MARGARinA
cRedin cROiSSAnT PASTeL nATA         ± 950 g

(± 300 g / kg massa)

Recheio: Fiambre e Queijo fatiado (facultativo)
decoração: cRedin 4 SeMenTeS (facultativo)

ReceiTA BASe
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Roscas condimentadas meio-folhadas

PROcediMenTO

Amassar os ingredientes do Ap. (i) ± 3 min. 1ª vel. e ± 10 min. 2ª vel. (espiral).
Temperatura final da massa: ± 24ºC. Descansar: ± 10 minutos. 
Com o auxílio do rolo, abrir o patão (a massa) em cruz e colocar ao 
centro a MARGARinA cRedin cROiSSAnT PASTeL nATA. Fechar unindo as 
pontas opostas da massa ajustando à margarina. Laminar até ± 8 mm
dando 3 voltas simples (3x3). Descansar no frio ± 15 a 20 minutos. 
Laminar até ± 2,5 mm com uma largura de ± 20 cm.
Rechear com cRedi FAST MOLHO de PiZZA até metade da largura e 
espalhar pedaços finos de bacon. Fechar, dobrando com a restante massa, 
para cobrir a metade recheada.
Cortar tiras de 1,5 cm de largura e torcer no sentido do comprimento. 
Para obter roscas mais finas e compridas, deve alongar as tiras ao mesmo 
tempo que torce. 
Pincelar com ovo e decorar com orégãos (facultativo).
Levedar ± 15 minutos. Cozer. 
Forno rotativo: ± 180ºC, ± 25 min.; Forno de lares: ± 220ºC, ± 25 minutos 
até as roscas ficarem crocantes.

  Rendimento da Receita
  Roscas com ± 40 g: ± 100

Aparelho (i): Massa
cRedin FAST PiZZA MiX                          2.000 g
Água (fria)                                               ± 1.100 g
LeVedURA SecA cRedin PAdARiA          ± 20 g
ou Levedura fresca                ± 60 g
nota: Se usar levedura seca deve ajustar o teor de 

água adicionando uma quantidade igual à 
diferença de peso entre a levedura fresca e a 
levedura seca. Nesta receita serão ± 40 g.

Aparelho (ii): Voltas com MARGARinA
cRedin cROiSSAnT PASTeL nATA         ± 950 g

    (± 300 g / kg massa)

Recheio: Molho de tomate condimentado
cRedi FAST MOLHO de PiZZA             ± 1.000 g
Bacon (pedaços de fatias finas)     ± 500 g

decoração: Oregãos (facultativo)

ReceiTA BASe
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Pizzas com CREDIN FAST PIZZA MIX

Aparelho (i): Massa
cRedin FAST PiZZA MiX                          5.000 g        100 %
Água (fria)                                               ± 2.850 g      ± 57 %
LeVedURA SecA cRedin PAdARiA         ± 80 g     ± 1,6 %
ou Levedura fresca                                    ± 250 g        ± 5 %
nota: Se usar levedura seca deve ajustar o teor de água adicionando

uma quantidade igual à diferença de peso entre a levedura fres-
ca e a levedura seca. Nesta receita serão ± 175 g (± 2,9 %).

Molho de tomate condimentado e pronto a aplicar:
cRedi FAST MOLHO de PiZZA                    (1 lata) 2.950 g

ReceiTA BASe PROcediMenTO
Amassar os ingredientes ± 5 min. 1ª vel. e ± 10 min. 2ª vel. (espiral).
Temperatura final da massa: ± 25ºC. Descansar: ± 15 minutos.
Dividir a massa conforme o formato desejado:
redondo ± 500 g ou rectangular ± 250 g.
Laminar a uma espessura de ± 2,5 a 3 mm.
Rechear com cRedi FAST MOLHO de PiZZA e juntar os ingredientes 
para cada sabor. Levedar ± 30 min (30ºC / 70% de H) para obter 
uma pizza alta. Cozer a ± 230ºC (forno de lares) ± 12 a 15 minutos.

Rendimento da Receita:
Redondo ± 16 pizzas; Rectangular ± 32 pizzas.

Atum:
Queijo (ralado); Atum;
         Azeitonas pretas (laminadas);
                  Pimentos verdes e vermelhos (fatiados);
                            Cogumelos enlatados (laminados);
                   Orégãos (facultativo)

Sardinha:
Queijo (ralado); Pimentos verdes e vermelhos (fatiados);
Filetes de Sardinha em lata (sem escamas e espinhas);
Azeitonas verdes e pretas (laminadas); Anchovas;
Alcaparras; Malaguetas (facultativo); Orégãos (facultativo)
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chouriço e Fiambre:
Queijo (ralado); Fiambre (cubos);
       Chouriço (rodelas);
              Azeitonas pretas (laminadas);
                      Espargos verdes (pedaços);
                              Orégãos (facultativo).

Tropical com carne:
Queijo (ralado); Fiambre (cubos); Pêssego enlatado (fatiado);
Ananás enlatado (pedaços); Azeitonas pretas (laminadas);
Orégãos (facultativo)



Broa de Milho Amarelo CREDIN
PROcediMenTO

Amassar todos os ingredientes até obter uma massa homogénea, 
incorporando a água gradualmente.

- Amassadeira espiral: ± 5 min. (1ª veloc.) e ± 7 min. (2ª veloc.)
- Amassadeira de garfos: ± 5 min. (1ª veloc.) e ± 10 min. ( 2ª veloc.)

No caso de se pretender fazer Broa com Sabores, adicionar os respectivos 
ingredientes no fim da amassadura e misturar em 1ª velocidade até obter 
uma mistura homogénea. Estancar (descansar): ± 40 minutos.
Dividir em peças de ± 550 g, ± 750 g ou ± 1 kg, enrolar ou padejar e 
polvilhar as peças com farinha de trigo ou centeio e enfornar.
Cozer a ± 240ºC / 260ºC durante ± 40 min.

cRedin BROA de MiLHO AMAReLO     1.000 g
Água (30ºC a 40ºC)                  ± 600 g a ± 700 g
LeVedURA SecA cRedin PAdARiA          ± 10 g
ou Levedura fresca                                       ± 30 g
nota: Se usar levedura seca deve ajustar o teor de água 

adicionando uma quantidade igual à diferença 
de peso entre a levedura fresca e a levedura seca.
Nesta receita serão ± 20 g (± 2%).

ReceiTA BASe

Broa com chouriço:
Chouriço em cubos:  40% do peso da massa

Broa com nozes e Sultanas:
nOZeS eM TROÇOS:  20% do peso da massa
SULTAnAS:      20% do peso da massa

natal 2015 14  | 



cRedin 7 GRÃOS                                   1.000 g          100 %
LeVedURA SecA cRedin PAdARiA      ± 10 g           ± 1 %
ou Levedura fresca                                   ± 30 g            ± 3 %
Água                                                         ± 500 g          ± 50 %
nota: Se usar levedura seca deve ajustar o teor de água 

adicionando uma quantidade igual à diferença de peso 
entre a levedura fresca e a levedura seca.
Nesta receita serão ± 20 g (± 2%).

decoração:
cRedin 4 SeMenTeS

ReceiTA BASe PROcediMenTO
Amassadura: ± 15 min. (espiral) ou ± 20 min. (garfos).
Temperatura da Massa: ± 26ºC. Estancar (descansar): ± 10 min.
Dividir, Pesar e Enrolar peças de: 100 g; 150 g; 300 g; 450 g; etc.
Descansar ± 10 minutos.
Tender em redondo, cacete ou colocar em formas previamente  
untadas com desmoldante cReFinO SPRAy.
Decorar com cRedin 4 SeMenTeS ou flocos (facultativo).
Levedar (30ºC / 70% Humidade) entre 35 a 45 minutos. 
Polvilhar com farinha (nas peças sem decoração com sementes) 
e dar uns cortes ou riscar.
Enfornar a ± 230°C e após 10 minutos descair para 210ºC.
Cozer com vapor (banho) após enfornar. Tempo de cozedura: 

- Pão pequeno: aprox. 18 min. (peças ± 100 a ± 200 g)
- Pão grande: aprox. 35 min. (peças ± 350 g)

Pão
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Pão com Alto Teor em Fibra. Contém um teor de fibras superior a 6 g / 100 g de pão.
Fornece cerca de 25% da necessidade diária de fibra.

Pão com Alto Teor de Ómega-3 (ALA) Ácido alfa-linolénico (Origem Vegetal).
Fornece cerca de 100% da necessidade diária de ALA.

É uma Fonte de Proteína. Fornece cerca de 20% da necessidade diária de proteína.

Informação baseada nos Valores Diários de Referência (VDR) para um adulto médio com uma dieta diária 
de 2.000 kcal. Informações válidas para pão              produzido de acordo com a receita recomendada.
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