
NATAL
Credin



APARELHO 1 (Massa):
1.000 g
± 350 g

± 50 g

CREDIN BROAS DOCES
Água
Ovos

APARELHO 2 (Mistura de frutas):
± 400 g
± 100 g
± 200 g

FRUTA SORTIDA PICADA
FRUTOS SECOS
SULTANAS

RECEITA

DOCES
BROAS

Misturar os ingredientes do Aparelho 1 com raquete durante ± 3/5 min. 
em velocidade mínima. Juntar as frutas e envolver bem.

Cozer: ± 10 min. a 240/250°C (conforme o tamanho das peças).

Deixar repousar ± 15 min.

Tender com bastante farinha fazendo pequenos rolos ligeiramente achatados nas 
pontas (feitio semelhante à broa castelar).

Colocar sobre um tabuleiro untado com spray CREFINO ou forrado com papel siliconizado.
Achatar ligeiramente com a palma da mão e enfarinhar por cima.

FILHÓS
APARELHO 1 (Massa):
1.000 g

300 g
150 g
25 g
75 g

CREDIN BERLINER
Água
Ovos
LEVEDURA SECA CREDIN PASTELARIA
ou Levedura Fresca

APARELHO 2 (Decoração):
q.b.
q.b.

Açúcar e Canela
AÇÚCAR EM PÓ LUSTRE

RECEITA

Dividir em unidades com ± 30 g.

Misturar os ingredientes durante ± 15/20 min.

Fritar: 160/170°C.
Para fritar aconselhamos usar gordura adequada 
para fritar CREDIN FRITOS.

Deixar repousar ± 15 min.

Com as mãos previamente molhadas com óleo, 
esticar a massa para dar o formato de filhós e em 
seguida fritar.

Depois de frito, polvilhar com açúcar e canela ou 
com AÇÚCAR EM PÓ LUSTRE.



DE OVOS
CASTANHAS

APARELHO 1 (Massa Mãe ou Isco:):
1.000 g
± 450 g

± 25 g
± 60 g

CREDI BOLO REI
Água
LEVEDURA SECA CREDIN PASTELARIA
ou Levedura Fresca

RECEITA

APARELHO 2 (Massa):
1.510 g
1.100 g
300 g

± 250 g

Massa Mãe ou Isco (Aparelho 1)
CREDIN BOLO REI
Gemas
Água

APARELHO 3 (Massa):
300 g
375 g

Açúcar
CREDIN MARGARINA MASSAS OU CREMES

APARELHO 4 (Mistura de Frutas):
500 g
700 g

CASCA DE LARANJA picada
SULTANAS 

Massa Mãe ou Isco: Amassar os ingredientes do Aparelho 1 durante ± 15 
min. até obter uma massa fina e elástica. Temperatura final da Massa Mãe 
ou Isco: ± 25/27°C.

Fermentar: ± 90 min. a 30/35°C e 70% humidade até triplicar o volume.

Aparelho 2: Juntar a Massa Mãe aos ingredientes do Aparelho 2 e 
amassar até ficarem bem incorporados. Adicionar os ingredientes do 
Aparelho 3 e amassar até obter uma massa fina e elástica. No final 
adicionar a mistura de frutas (Aparelho 4) e amassar lentamente 
até a massa ficar homogénea. Tempo total de amassadura ± 15 min. 
(amassadeira espiral). Temperatura final da massa: ± 27/28°C.

Fermentar: ± 2 horas e 30 min. (30°C e 70% de humidade).

Cozer: Forno rotativo: 150°C Forno de lares: ± 180/190°C
± 30 a 35 min. (peças de ± 500 g)

Descansar (estancar) a 30°C e 70% humidade até a massa duplicar o 
volume (± 60 min.).

Pesar peças de ± 500 g (forma pequena), enrolar e descansar ± 15 min. 
Enrolar novamente e colocar nas formas de papel.

Dar um corte em cruz e colocar uma noz de margarina no centro.

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

PANETTONE

Moldar CREDIN MASSA D’OVO DURA no formato de castanhas, 
com o auxílio de amido de milho ou óleo vegetal.

Colocar sobre tabuleiro forrado com papel siliconizado.

Pintar com gema de ovo.

Gratinar em forno forte ± 320°C até aloirar.



RABANADAS
RECEITA

APARELHO 2 (Calda de Leite para embeber):
1.000 g

1 unidade
q.b.
q.b.

± 25 g

Leite
Pau de Canela
Casca de Limão
Aroma de Baunilha
Açúcar (facultativo)

APARELHO 3 (Calda) Opcional:
1.000 ml
1.000 g

Água
Açúcar

APARELHO 1 (Massa de PÃO de FORMA):
500 g
500 g

15 g
40 g

550 g

Farinha Trigo T65
CREDIN FORMA
LEVEDURA SECA CREDIN PADARIA
ou Levedura Fresca
Água

50 %
50 %
15 %
4 %

± 55 %

Massa de Pão de Forma: Amassar os ingredientes do Aparelho 1 
durante ± 5 min. em 1ª veloc. e ± 10 min. em 2ª veloc.
Temperatura final: ± 26°C.

Levedar: ± 40 min.

Fechar as latas e cozer. Cozer: ± 220/230°C ± 20/30 min.

Descansar (estancar) ± 15 min.

Descansar (estancar) ± 10 min.

Dividir e pesar peças com o peso adequado para as formas.

Tender em vergão (cacete e depositar, com a costura virada para 
baixo, nas latas previamente untadas com CREFINO.
Colocar as tampas sem tapar totalmente.

Calda de Leite para embeber: Cortar fatias de pão, com 1/2 dias, com 
± 2/3 cm de espessura. Passar pelo leite e de seguida no ovo batido.

Fritar: 160/170°C. Para fritar aconselhamos usar gordura adequada 
para fritar CREDIN FRITOS.

Opcional: depois de fritos polvilhar com açúcar e canela ou colocar 
em calda de açúcar aromatizada.

APARELHO 1 (Massa):
1.000 g

(± 11) 550 g
± 120 g

CREDIN PÃO DE LÓ
Ovos
Água

RECEITA

TIPO MARGARIDE
PÃO DE LÓ

Misturar os ingredientes com varas durante ± 7 min. 
em velocidade rápida e ± 3 min. em velocidade lenta.

Cozer: ± 220°C ± 45 min.
Após retirar as formas do forno, remover logo as 
respectivas tampas, tendo cuidado com o vapor
de água que sai das formas.

Depositar o batido em formas de barro para
Pão de Ló de Margaride, forradas com 3 folhas
de papel almaço.



APARELHO 1 (Massa):
1.000 g
2.000 g

CREDI SONHOS
Água

Receita para Sonhos de Abóbora ou Cenoura
1.000 g
1.600 g

400 g

CREDI SONHOS
Água
Puré de Abóbora ou Cenoura

RECEITA

APARELHO 1 (Pasta Fina de Entremeio):
500 g

(± 12) 600 g
250 g

CREDIN BISCUIT TRADIÇÃO
Ovos
Água

APARELHO 2 (Recheio):
± 350 g CREDIN CREME DE OVO

APARELHO 3 (Decoração):
± 400 g

q.b.
CREMA DE CHOCOLATE
CREDICAU COBERTURA 
BARRA

RECEITA

SONHOSTRONCO DE NATAL
Misturar os ingredientes com raquete durante ± 1 min. em velocidade mínima 
e ± 5 min. em velocidade média. Aromatizar (opcional) com raspa de limão 
ou laranja, canela em pó, etc.

Tender os sonhos.

Fritar: 160/170°C.
Para fritar aconselhamos usar gordura adequada para fritar CREDIN FRITOS.

Após a fritura passar os sonhos por uma mistura de açúcar e canela.

Misturar os ingredientes com varas durante ± 10/12 min. em velocidade rápida e
± 1/2min. em velocidade lenta.

Depositar em tabuleiro (60x40cm) previamente untado com desmoldante em 
spray CREFINO ou forrado com papel vegetal.

Cozer: Forno de lares: ± 240°C / 250°C ± 6 min.

Rechear com CREDIN CREME DE OVO.

Enrolar e barrar ligeiramente a superfície da torta com CREDIN CREME DE OVO.
Cobrir e decorar com CREMA DE CHOCOLATE.



APARELHO 2 (Mistura de Frutas):
450 g
150 g
150 g

FRUTA SORTIDA PICADA
SULTANAS
FRUTOS SECOS (Nozes e Amêndoas)

APARELHO 3 (Decoração):
± 1.000 g

± 200 g

Diversas Frutas Cristalizadas:
ABÓBORA BRANCA / ABÓBORA VERDE / 
ABÓRORA VERMELHA / PÊRA / CEREJA / 
FIGO / CASCA DE LARANJA
AMÊNDOA PALITADA

APARELHO 4 (Decoração Final):
q.b.

q.b.

CREDIGEL BRILHO ou
ou CREDIGEL PRONTO
ou CREDIGEL SPRAY
AÇÚCAR EM PÓ LUSTRE
ou AÇÚCAR NEVE

BOLO-REI
Descubra a receita

do Bolo Rainha

APARELHO 1 (Massa):

RECEITA

1.000 g
± 250 g

100 g
50 g

60 g
20 g

CREDIN BOLO REI
Água
Ovos
Bebidas (Rhum, Água Ardente
ou Vinho do Porto)
Levedura Fresca
ou Levedura Seca
CREDIN PASTELARIA

Amassar todos os ingredientes do Aparelho 1 ± 3 min. em 1ª veloc. e ± 7 min.
em 2ª veloc. até obter uma massa lisa, brilhante e enxuta. Temperatura final: ± 28°C.

No final da amassadura adicionar o Aparelho 2 e misturar lentamente até a massa 
estar homogénea.

Levedar a ± 2/3 durante ± 30/40 min. (30°C 70% de humidade).

Pintar com ovo e decorar com o Aparelho 3 de forma harmoniosa.

Após a cozedura, pintar com CREDIGEL BRILHO, CREDIGEL PRONTO ou CREDIGEL 
SPRAY. Polvilhar com AÇÚCAR EM PÓ LUSTRE ou AÇÚCAR NEVE (facultativo).

Cozer (Peças de 1.000 g): Forno rotativo: 180 °C ± 30/35 min. 
Forno de lares: iniciar a ± 200°C e descair para 190/180°C. 

Descansar ± 15 min. (opcional).

Dividir em empelos e deixar descansar ± 5 min.

Após o descanso, elaborar as peças e dar o formato de uma argola colocando 
as num tabuleiro forrado com papel siliconizado.




