Natal

Receitas

O Natal é uma comemoração tradicional no entanto, o sector da Panificação e Pastelaria tem mostrado dinamismo
e iniciativa através do aparecimento de variadas receitas de Bolo-Rei, Pão-de-Ló, Troncos de Natal, Sonhos, Azevias e
Rabanadas.
A época que antecede as festividades natalícias é muito importante para a CREDIN se reunir com os profissionais e
apresentar as novidades, sejam no âmbito de novos produtos ou sugestões de novas receitas.
Este ano dedicamos a atenção na apresentação de alguns produtos, que acreditamos trazerem mais valor para este sector.
- Renovação da gama CREDIFRUIT com maior teor de fruta e a introdução de uma nova referência:
CREDIFRUIT FRUTOS VERMELHOS.
- Demonstração da versatilidade do CREDIN BASE CHANTILLY no fabrico de creme tipo chantilly, semifrios,
bavaroises e pudins.
- Apresentação da nova pasta de açúcar: CREDI PASTE Color Sabor a CHOCOLATE.
Sugerimos receitas onde todos estes produtos podem ser usados, contribuindo para a uma maior diversificação da
oferta ao consumidor.
Propomos uma Bola de Carnes com massa de pão que pode ser comercializada como refeição ligeira, à fatia ou ao peso.
Para os consumidores cada vez mais preocupados com a dieta e com a ingestão de fibras propomos ainda duas receitas
com Alto Teor de Fibras:
- Pão produzido com CREDIN PÃO DE FIBRAS.
- Bolachas de Fibras e Amêndoa - ideais para serem consumidas no intervalo da manhã e da tarde.
A finalizar, sugerimos uma receita de pão de forma rústico feita com NATURPAN 5. É um pão com um sabor mais
acentuado, miolo elástico e regular, óptimo também para torradas e sopas de pão, tão apreciadas em todo o País.
Contamos que as nossas propostas sejam do vosso agrado e possam contribuir para o aumento do vosso negócio.
A todos desejamos um Natal Feliz e votos para um Bom Ano de 2015.

ÍNDICE
Beijos Folhados com Fruta				
Folhado Dinamarquês com recheio de Fruta		
Fantasias com Fruta e Nata				
Tranche de Chocolate Escuro com Frutos Vermelhos
Bolo Pudim de Laranja				
Bolo Suspirado					
Sonhos de Natal					
Semifrio de Frutos Vermelhos			
Azevias e Charutos de Maçã ou Gila			
Tronco de Natal					

3
3
4
4
5
5
6
6
7
7

Bolo Noite e Dia			
Broas Doces			
Bolo-Rei Tradicional		
Pão-de-Ló tipo Margaride		
Rabanadas			
Pão de Forma Rústico		
Bola de Carnes com massa de Pão
Pão de Fibras			
Bolachas de Fibras e Amêndoa

8
8
9
9
9
10
10
11
11

Beijos Folhados com Fruta
Receita Base:
Farinha de trigo T55
Margarina CREDIN MASSAS
Sal
		
Água			
Voltas com Margarina:
CREDIN MARGARINA c/ MANTEIGA
Creme para o Recheio de Maçã:
CREDIFRUIT MAÇÃ
CREDIN DOCE DE OVOS
Canela em pó 		

1.000 g
100 g
±8g
± 550 g

Beijo Folhado, um nome atraente para uma
receita onde um excelente folhado
fino, seco e estaladiço se completa com um
agradável recheio de fruta Credifruit.

± 750 g
700 g
700 g
Q.B.

Recheios alternativos:
CREDIFRUIT FRUTOS VERMELHOS
CREDIFRUIT MIRTILO
CREDIFRUIT MORANGO
Rendimento da receita: cerca de 55 bolos

Procedimento:
Amassar todos os ingredientes ± 10 min. (tempo varia com o tipo de máquina). Abrir a massa em quadrado, colocar a
margarina ao centro, fechar unindo as pontas opostas e laminar dando 3 voltas simples (3x3) até uma espessura de ± 8 mm
entre cada volta.
Descansar a massa ± 10 min. (de preferência no frio e protegida com plástico). Dar 1 volta em livro (1x4) até ± 8 mm.
Descansar ± 10 min. (no frio). Laminar a massa até ± 4 mm e tender cortanto discos com cortante redondo (Ø ± 12 cm).
Com o rolo laminar ligeiramente o meio dos discos. Depositar o recheio no centro dos discos e pincelar ligeiramente as
extremidades com água. Fechar dobrando e unindo bem as extremidades. Descansar ± 15 min. Pintar com ovo e cozer a ± 210ºC
durante ± 25 a 30 min. (forno de lares). Depois de cozer, decorar com AÇÚCAR EM PÓ CREDIN ou em alternativa passar por
uma mistura de açúcar granulado e canela em pó.

Folhado Dinamarquês com recheio de Fruta
Procedimento:

Receita Base:
PASCO VIENER		
1.000 g
Água Gelada 		
330 g
Ovos (frios)		
(± 3) 160 g
LEVEDURA SECA CREDIN PASTELARIA ± 15 g
ou
Levedura Fresca		
± 40 g
Voltas com Margarina:
CREDIN CROISSANT-PASTEL DE NATA ± 750 g

Recheios:
CREDIFRUIT FRUTOS VERMELHOS
CREDIFRUIT MORANGO
CREDIFRUIT MIRTILO
CREDIFRUIT MAÇÃ

300 g
300 g
300 g
300 g

Amassar ± 5 min. na 1ª veloc. e ± 2 min. na 2ª veloc. (amassadeira espiral).
Tender a massa num quadrado ± 40x40 cm, envolver a Margarina
CREDIN CROISSANT-PASTEL DE NATA, fechar unindo as pontas opostas da massa.
Dar 3 voltas simples (3x3) até uma espessura de ± 10 mm entre cada volta.
Repousar no frio ± 20 min. (envolta em plástico). Laminar a massa até ± 4 mm,
tender nos formatos pretendidos (Ex.: Ingleses, Dinamarqueses, Redondos,
Quadrados, Pentes ou outros) e rechear as peças com CREDIFRUIT.
Colocar na estufa durante ± 40 min. Pintar com ovo e cozer a ± 220ºC
durante ± 15 a 20 min. (consoante o tamanho das peças). Arrefecer e
completar a decoração com fruta fresca, no final pintar com CREDIGEL
PRONTO ou CREDIGEL BRILHO, ou polvilhar c/ AÇÚCAR EM PÓ CREDIN.

Rendimento da receita: cerca de 48 bolos
(12 com cada recheio CREDIFRUIT)
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Fantasias com Fruta e Nata
Receita Base:
Aparelho (1): Bolo de Iogurte
YOGUCAKE
		
Ovos
Óleo			
Água			

1.000 g
(±7) 350 g
300 g
225 g

Aparelho (2):
CREDIFRUIT FRUTOS VERMELHOS 400 g
Recheios:
Creme Chantilly		
± 800 g
CREDIFRUIT FRUTOS VERMELHOS ± 150 g
CREDIGEL PRONTO
± 150 g
Nota: Receita base para CREME CHANTILLY
CREDIN BASE CHANTILLY
550 g
Água ou Leite (muito frio)
1.000 g

Rendimento da receita:
(2 tabuleiros 60x40 cm) = 4 tranches de 30x20 cm
ou 2 tranches de 30x40 cm

Procedimento:
Colocar na bacia da batedeira a água ou leite,
adicionar o CREDIN BASE CHANTILLY
e bater com varas durante ± 3 a 6 minutos
em veloc. rápida (de acordo com a batedeira).

Procedimento:
Misturar os líquidos com o YOGUCAKE e bater com raquete durante ± 3 min. em veloc. mínima até obter uma massa homogénea.
Em seguida adicionar o CREDIFRUIT FRUTOS VERMELHOS e mexer para dispersar bem na massa (± 1 min.).
Depositar em tabuleiro (60x40 cm) previamente untado com CREFINO SPRAY ou forrado com papel vegetal.
Cozer a ± 210ºC durante ± 9 min. (forno de lares). Desenformar depois de arrefecer.
Dividir a pasta em 4 peças iguais. Sobrepor 3 peças recheando no meio com chantilly. Colocar a última peça por cima e cobrir com
chantilly. Misturar CREDIFRUIT FRUTOS VERMELHOS e CREDIGEL PRONTO em partes iguais e efectuar o acabamento.
Finalizar a decoração

Tranche de Chocolate Escuro
com Frutos Vermelhos
Receita Base:

Procedimento:

Aparelho (1): Bolo de Chocolate Escuro
CREDI SOFTCAKE CHOCO DARK 1.000 g
Ovos
350 g
Óleo			
300 g
Água
225 g

Misturar os líquidos com o CREDI SOFTCAKE CHOCO DARK e bater com raquete
durante ± 3 min. em veloc. mínima até obter uma massa homogénea.
Adicionar o CREDIFRUIT FRUTOS VERMELHOS e mexer para dispersar bem na massa.
Depositar em tabuleiro (60x40 cm) previamente untado com CREFINO SPRAY ou
forrado com papel vegetal.
Cozer a ± 210ºC durante ± 9 min. (forno de lares). Desenformar depois de arrefecer.
Dividir a pasta em 4 peças iguais. Sobrepor 3 peças recheando no meio com o creme
de Chantilly com Frutos Vermelhos.
Colocar a última peça por cima e cobrir com o creme de Chantilly c/ Frutos Vermelhos
e depois efectuar o acabamento com CREDIGEL CHOCOLATE. Finalizar a decoração.

Aparelho (2):
CREDIFRUIT FRUTOS VERMELHOS 400 g
Recheios: Chantilly c/ Frutos Vermelhos
Creme de Chantilly
600 g
CREDIFRUIT FRUTOS VERMELHOS 250 g

Decoração:
CREDIGEL CHOCOLATE
± 300 g
Rendimento da receita:
(2 tabuleiros 60x40 cm) = 4 tranches de 30x20 cm
ou 2 tranches de 30x40 cm
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Bolo Pudim de Laranja

Receita Base:
Aparelho (1):
CREDIN BASE CHANTILLY
Água ou Leite (Gelada)
Aparelho (2):
Açúcar
Ovos
		
Gemas			

550 g
1.000 g
250 g
(± 10) 500 g
(± 10) 250 g

Aparelho (3):
Batido de CREDI SOFTCAKE LARANJA 600 g
Nota: Receita base para SOFTCAKE LARANJA
CREDI SOFTCAKE LARANJA
1.000 g
Ovos 		
(± 7) 350 g
Óleo
300 g
Água
225 g
Procedimento: Misturar os ingredientes numa
batedeira ou recipiente e bater com raquete
± 3 min. em veloc. mínima até ficar homogéneo.

Procedimento:
1 - Misturar ingredientes do Apar. (1) até obter um líquido homogéneo (não bater).
2 - Juntar a mistura do Apar. (1) com os ingredientes do Apar. (2) e misturar muito bem.
Depositar tudo numa forma de entremeio Ø 22 cm, previamente untada com
CREFINO SPRAY e polvilhada açúcar.
Em seguida, com um saco pasteleiro, boquilha lisa média, depositar em caracol o
batido de CREDI SOFTCAKE LARANJA (Apar. 3).
Cozer em banho-maria a 180ºC / 200ºC durante ± 50 min.
Arrefecer e desenformar, decorar com CREDIGEL CARAMELO.
Nota: Este bolo também pode ser enformado em pequenas formas de pudins.
Rendimento da receita: 2 bolos Ø 22 cm ou ± 30 pudins individuais

Bolo Suspirado
Receita Base:
Aparelho (1): Bolo de Ananás
CREDI SOFTCAKE ANANÁS
Ovos
		
Óleo			
Água
		

1.000 g
350 g
300 g
225 g

Aparelho (2): Suspiros
Claras
		
Açúcar		

500 g
1.000 g

Recheios:
CREDIN DOCE DE OVOS
Creme Chantilly		
CREDIFRUIT FRUTOS VERMELHOS
CREDIGEL PRONTO

± 600 g
± 500 g
± 300 g
± 300 g

Rendimento da receita:
(2 tabuleiros 60x40 cm) = 4 bolos de 30x20 cm

Procedimento:
Aparelho (1): Misturar os líquidos com o CREDI SOFTCAKE ANANÁS e bater com a raquete durante ± 3 min. em veloc. mínima até
obter uma massa homogénea. Depositar em tabuleiro previamente untado com CREFINO SPRAY ou papel vegetal.
Cozer a ± 220ºC durante ± 12 min. (forno lares). Arrefecer e desenformar.
Aparelho (2): Juntar o açúcar com as claras e bater com varas até ficar firme. Usar saco pasteleiro com boquilha lisa média e tender
em linhas rectas sobre um tabuleiro previamente forrado com papel vegetal.
Cozer em forno brando a ± 100ºC / 120ºC até os suspiros se poderem descolar do papel.
Montagem: Sobre a pasta de CREDI SOFTCAKE ANANÁS, barrar uma camada fina de CREDIN DOCE DE OVOS.
Em seguida colocar uma camada de creme de chantilly e alisar com o pente largo. Por cima espalhar pequenos pedaços de suspiros.
Misturar CREDIFRUIT FRUTOS VERMELHOS e CREDIGEL PRONTO em partes iguais e decorar por cima dos suspiros.
Finalizar a decoração com frutos frescos.
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Sonhos de Natal
Receita Base:
CREDI SONHOS
Água (morna)

1.000 g
2.000 g

Fritar:
Usar gordura para fritar CREDIN FRITOS
Rendimento da receita: ± 75 sonhos
(variável com o peso das unidades)

Procedimento:
Colocar os ingredientes na batedeira e bater com raquete ± 1 min. na
veloc. 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 não deverá exceder 160ºC / 170ºC.
No final da fritura, escorrer um pouco e passar por uma mistura de
açúcar e canela ou colocar em calda de açúcar.

Semifrio de Frutos Vermelhos
Receita Base:
Aparelho (1): Pasta Fina de Entremeio
CREDIN BISCUIT TRADIÇÃO
500 g
Ovos
(± 12) 600 g
Água
		
± 250 g
Rendimento da receita: 1 tabuleiro 60x40 cm
Aparelho (2): Batido para Chantilly
CREDIN BASE CHANTILLY
Água ou Leite (muito frio)

550 g
1.000 g

Aparelho (3): Semifrio
CREDIN BASE NEUTRA
375 g
Água ou Leite
375 g
CREDIFRUIT FRUTOS VERMELHOS
900 g
(Chantilly (Aparelho 2)
1.550 g)

Procedimento:

Decoração:
CREDIFRUIT FRUTOS VERMELHOS

± 300 g

Acabamento:
CREDIGEL PRONTO

± 100 g

Rendimento final: 3 semifrios Ø 22 cm

Aparelho (1): Bater todos os ingredientes com varas, durante ± 10/12 min. em veloc. rápida e 1 a 2 min. em veloc. lenta.
Depositar em tabuleiro (60x40 cm) previamente untado com CREFINO SPRAY ou forrado com papel vegetal.
Cozer a 240ºC / 250ºC durante ± 6 min (forno de lares).
Aparelho (2): Colocar na bacia da batedeira a água ou leite, adicionar o CREDIN BASE CHANTILLY e bater com varas durante
± 3 a 6 minutos em veloc. rápida (de acordo com a batedeira).
Aparelho (3): Com as varas dissolver o CREDIN BASE NEUTRA com a água ou leite. Depois juntar o CREDIFRUIT FRUTOS VERMELHOS
e dispersar bem. Em seguida adicionar o chantilly (Aparelho 2) e misturar até ficar homogéneo.
Montagem: Usar 3 aros para semifrios com Ø 22 cm e untados com CREFINO SPRAY. Cortar 6 discos de entremeios com Ø ± 20 cm.
Ao centro de cada aro colocar um disco de entremeio. Encher até meio com a mistura de semifrio (Aparelho 3).
Colocar novo disco de entremeio e terminar de encher.
Solidificar no frio. Retirar do frio e cobrir com CREDIFRUIT FRUTOS VERMELHOS e finalizar com CREDIGEL PRONTO.
Desenformar o aro e terminar a decoração. Conservar no frio.
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Azevias e Charutos de Maçã ou Gila
Receita Base (Massa):
Farinha Trigo T55
1.000 g
Margarina CREDIN MASSAS
200 g
Aguardente		
200 g
Sal			
± 12 g
Água
			
± 300 g
Fritar:
Usar gordura para fritar CREDIN FRITOS
Rendimento da receita: ± 70 azevias ou charutos
(variável com o peso das unidades)

Recheio de Gila (ou Chila):
DOCE DE GILA CREDIN
CREDIN DOCE DE OVOS
Canela em pó

650 g
500 g
Q.B.

Recheio de Maçã:
CREDIFRUIT MAÇÃ
CREDIN DOCE DE OVOS
Canela em pó

650 g
650 g
Q.B.

Preparação do Recheio: Misturar os ingredientes e depositar na massa
laminada com o auxílio de saco pasteleiro.

Procedimento:
Amassar todos os ingredientes até obter uma massa homogénea e
firme (± 6 min. em amassadeira espiral). Descansar ± 20 min.
Laminar até uma espessura de ± 1 a 1,5 mm.
Formato de Azevias:
Cortar a massa em tiras compridas com ± 20 cm de largura.
Espaçadamente depositar porções do recheio ao centro.
Pincelar ligeiramente com água a massa à volta do recheio.
Dobrar a massa juntando bem as extremidades.
Cortar com a carretilha (frisada) no formato de semi-círculo.
Formato de Charutos:
Cortar a massa em rectângulos com ± 12x10 cm de largura.
Com saco pasteleiro depositar no centro o recheio em tiras de ± 8 cm.
Pincelar ligeiramente com água as extremidades da massa.
Dobrar unindo bem as extremidades para obter o formato rectangular.

Fritar:
A temperatura de CREDIN FRITOS não deverá exceder 160ºC / 170ºC.
No final da fritura, escorrer um pouco e passar por uma mistura de
açúcar e canela ou polvilhar com SNOW SUGAR AÇÚCAR ANTI-HUMIDADE.

Tronco de Natal
Receita Base:
Pasta Fina de Entremeio:
CREDIN BISCUIT TRADIÇÃO
Ovos		
Água
		
Recheio:
CREDIN DOCE DE OVOS

500 g
(± 12) 600 g
250 g
± 350 g

Decoração:
CREDI PASTE Color Sabor a CHOCOLATE ± 1.400 g
Rendimento final: 2 troncos de Natal ± 30 cm cada

Procedimento:
Bater todos os ingredientes com varas, durante ± 10 / 12 min.
em veloc. rápida e ± 1 a 2 min. em veloc. lenta.
Depositar em tabuleiro (60x40 cm) previamente untado com CREFINO SPRAY
ou forrado com papel vegetal. Cozer a 240ºC / 250ºC durante ± 6 min (forno lares).
Rechear com CREDIN DOCE DE OVOS.
Enrolar e barrar ligeiramente a superfície da torta com CREDIN DOCE DE OVOS.
Cobrir e decorar com pasta de açúcar CREDI PASTE Color Sabor a CHOCOLATE.
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Bolo Noite e Dia
O Bolo Noite e Dia tem vindo a ganhar cada vez
mais apreciadores em todo o país.
Decidimos incluir esta receita com a actualização
de alguns ingredientes.
CREDICAU PÓ é um cacau alcanizado, também
conhecido por cacau Holandês, que apresenta como
grande vantagem o seu sabor mais aveludado e uma
coloração castanho avermelhado que intensifica
a cor chocolate.

Receita Base:
Aparelho (1): Massa - Receita do Bolo-Rei Tradicional feita com CREDIN Bolo-Rei.
Depois de amassar dividir a massa em duas porções equivalentes.

Noite: Massa de Chocolate (escura):

Dia: Massa de Frutos Secos (clara):

Massa de Chocolate:
CREDICAU PÓ

Voltas com Margarina:
Margarina CREDIN BOLO-REI

± 20 g / kg massa

Voltas com Margarina:
Margarina CREDIN BOLO-REI

± 100 g / kg massa

Aparelho (2): Recheio
NOVACREM FROST
NOVACREM ARUBA (Gotas)

± 300 g / kg massa
± 200 g / kg massa

± 100 g / kg massa

Aparelho (2): Recheio
CREDICREM
± 300 g / kg massa
Mistura de Frutos Secos
± 300 g / kg massa
(Nozes, Amêndoa, Pinhões, Cajú)

Procedimento:

Procedimento:

Na amassadeira juntar o CREDICAU PÓ à massa e misturar
bem até obter uma cor homogénea. Laminar a ± 8 mm.
Barrar à espátula com Margarina CREDIN BOLO-REI e dar
uma volta simples (1x3). Descansar ± 15 min.
Laminar a massa a ± 4 mm. Barrar com NOVACREM FROST e
distribuir o NOVACREM ARUBA.

Depois de amassar, laminar a massa a ± 8 mm.
Barrar à espátula com Margarina CREDIN BOLO-REI e dar uma
volta simples (1x3). Descansar ± 15 min.
Laminar a massa a ± 4 mm. Barrar com CREDICREM e cobrir
com a Mistura de Frutos Secos.

Enrolar a massa e estender o vergão até obter um diâmetro com ± 6 cm. Cortar o vergão em troços com ± 20 cm de comprimento.
Dividir ao meio no sentido longitudinal (comprimento). Efectuar o entrelaçado usando duas metades, uma de cada cor.
Levedar.
Antes de cozer, pintar com ovo e decorar por cima
com NOVACREM ARUBA.

Antes de cozer, pintar com ovo e decorar por cima com
amêndoa palitada.

Cozer a ± 200ºC baixando para ± 190ºC / 180ºC a meio da cozedura (forno de lares). Tempo de cozedura ± 25 min.
Arrefecer e polvilhar a parte escura com AÇÚCAR EM PÓ CREDIN e pintar a parte clara com CREDIGEL BRILHO ou CREDIGEL PRONTO
ou em alternativa pintar por completo.

Broas Doces
Receita Base:
CREDIN BROAS DOCES 1.000 g
Água		
± 350 g
Ovos		
(± 1) 50 g
Mistura de Frutas:
Fruta escorrida picada
Frutos Secos
Sultanas

Procedimento:
Juntar os líquidos ao CREDIN BROAS DOCES. Misturar com raquete, em veloc. lenta, durante 4 a 5 min.
No final juntar a mistura de frutas e envolver suavemente durante breves instantes.
Repousar a massa ± 15 min. Tender com o auxílio de farinha dando a forma desejada.
Colocar em tabuleiro untado, enfarinhado ou forrado com papel siliconizado.
Achatar ligeiramente com a palma da mão e enfarinhar ou pintar por cima. Cozer a ± 240ºC / 250ºC durante ± 10 a 12 min.
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400 g
100 g
200 g

Bolo-Rei Tradicional
Receita Base:
Aparelho (1): 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 (2): Mistura de Frutas
Fruta escorrida picada
Sultanas		
Frutos Secos		

450 g
150 g
150 g

Procedimento:
Amassar os ingredientes do Aparelho (1) durante ± 15 a 20 min. Temperatura final da massa: ± 28ºC. Descansar ± 15 min.
Em velocidade lenta adicionar a mistura de frutas (Aparelho 2). Descansar a massa ± 15 min.
Dividir, Pesar, Enrolar e Tender formando argolas. Colocar em tabuleiro previamente untado com CREFINO SPRAY ou SONDORAL E40.
Levedar. Após atingir ± 1/2 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.

Pão-de-Ló tipo Margaride
Receita Base:
CREDIN PÃO DE LÓ
Ovos
Água

1.000 g
± (11) 550 g
120 g

Procedimento:
Colocar o CREDIN PÃO DE LÓ na batedeira, juntar os ingredientes e
misturar. Bater com varas ± 10 a 12 min. na veloc. rápida e ± 1 a 2 min.
na veloc. lenta.
Forrar as formas de barro para o Pão-de-Ló tipo Margaride com
3 folhas de papel almaço entrelaçadas, encher com batido
até 2/3 e colocar a tampa nas formas.
Cozer as formas tapadas a ± 200ºC / 220ºC durante ± 45 min. (± 1 kg).
Após a cozedura retirar imediatamente as tampas de barro e arrefecer
destapado.
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 cerca de 600 g).
Depois de cozido, arrefecer ± 5 min. e seguidamente retirar da forma.

Rabanadas
Receita Base: Massa de Pão de CACETE para Rabanadas
Farinha Trigo T65
10 kg
CREDIN PANILAC
200 g
Levedura Seca CREDIN PADARIA (±) 100 g
ou
Levedura fresca
(±) 300 g
GORMAX
400 g
Sal			
150 g
Água
± 6 kg

100 %
2%
±1%
±3%
4%
1,5 %
± 60 %

Procedimento:
Amassar todos os ingredientes ± 15 minutos (amass. espiral).
- Se usar Levedura Seca CREDIN PADARIA deve adicionar no início.
- Se usar levedura fresca deve adicionar a meio da amassadura.
Temperatura final da massa: ± 26ºC. Descansar ± 20 minutos.
Dividir e pesar em peças com ± 500 g. Descansar ± 10 minutos.
Tender em forma de cacete com cerca de 50 cm.
Levedar ± 30 minutos a 30ºC / 70 % humidade. Cozer a ± 220ºC cerca de 20 minutos com banho ao enfornar (forno de lares).
Nota: Se usar levedura seca deverá adicionar mais água na quantidade correspondente à diferença de peso entre a levedura fresca
e levedura seca, nesta receita será 200 g (2 %).
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Pão de Forma Rústico
Receita Base:
Farinha de Trigo T65
8 kg 80 %
Farinha de Centeio T70
2 kg 20 %
NATURPAN 5
500 g
5%
Sal		
± 170 g ± 1,7 %
Levedura Seca CREDIN PADARIA ± 70 g ± 0,7 %
ou
Levedura Fresca
± 200 g ± 2 %
Água (fria)
± 7 kg ± 70 %
Nota:
Se usar LEVEDURA SECA CREDIN PADARIA deverá
adicionar mais água na quantidade correspondente
à diferença de peso entre a levedura fresca e
levedura seca. Nesta receita será ± 130 g (± 1,3 %).

Procedimento:
Amassar ± 15 minutos até obter uma massa fina e elástica (amassadeira espiral).
Se usar levedura seca deve adicionar logo no início da amassadura, se usar levedura fresca deve adicionar a meio da amassadura.
Temperatura final da massa: ± 25ºC.
Estancar a massa (descansar): ± 60 minutos.
Dividir peças com 700 g / 850 g dependendo do tamanho das latas para o pão de forma.
Tender em cacete (vergão) e colocar nas formas previamente untadas com CREFINO SPRAY ou SANDORAL E40.
Levedar cerca de 45 min. (30ºC / 70 % humidade).
Formas Abertas - a massa deverá levedar até atingir o topo (borda) da forma.
Formas Fechadas - a massa deverá levedar até atingir ± 2 dedos antes de chegar à tampa.
As unidades em formas abertas poderão ser ligeiramente cortadas e enfarinhadas com farinha de trigo ou de centeio.
Cozer a ± 230ºC (em forno de lares) ou ± 180ºC (em forno rotativo) com vapor ao enfornar.
Tempo de cozedura: ± 35 minutos consoante o peso da massa.

Bola de Carnes com massa de Pão
Esta receita é uma boa opção para
refeições ligeiras.
A comercialização ao peso (fatia)
contribui positivamente para a
diversificação do negócio na panificação
e pastelaria.
Receita Base:
Aparelho (1): Massa
CREDIN FORMA		
700 g
Farinha de Trigo T65
1.300 g
Azeite
50 g
Ovos			
(± 2) 100 g
LEVEDURA SECA CREDIN PADARIA ± 20 g
ou
Levedura fresca
± 60 g
Água
± 1.000 g
Aparelho (2): Mistura de Carnes Fatiadas
Chourição
± 700 g
Fiambre		
± 500 g
Bacon		
± 400 g
Presunto		
± 400 g
Rendimento receita: ± 2 bolas (40x20 cm)
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Procedimento:
Amassar os ingredientes. Tempo de Amassadura: ± 15 min. em amassadeira espiral.
Temperatura final da massa: ± 26ºC. Tempo de descanso ± 15 min.
Laminar a massa a ± 3 mm com uma largura de 60 cm.
Marcar a massa em 3 partes (1x3). No terço do meio pincelar com azeite e
colocar metade das fatias de carnes em camadas uniformes.
Tapar as carnes com um terço da massa.
Pincelar novamente com azeite e colocar as restantes fatias de carnes.
Tapar as carnes com a restante massa. Apertar bem a massa e as extremidades.
Levedar ± 25 minutos.
Com a parte traseira da faca, decorar a massa vincando com riscos em xadrez.
Pintar com ovo. Cozer a 200ºC durante ± 35 minutos.

Pão de Fibras
O pão feito com CREDIN PÃO DE FIBRAS possui um
alto teor de fibras. A ingestão de 100 g deste
pão contribui com cerca de 25 % da dose diária
recomendada (DDR) para um adulto.
Receita Base:
CREDIN PÃO DE FIBRAS
1 kg
Farinha Trigo T65		
1 kg
LEVEDURA SECA CREDIN PADARIA ± 20 g
ou		
Levedura fresca
± 60 g
Água			
± 1,2 kg

50 %
50 %
± 1%
±3%
± 60 %

Procedimento:
Amassar os ingredientes. Tempo de Amassadura: ± 15 min. em
amassadeira espiral.
Temperatura final da massa: ± 26ºC.
Tempo de Descanso (estanca): ± 15 minutos.
Dividir e Pesar em peças com:
- Cerca de 550 g para pão de forma ou 350 g para pão alongado
ou redondo.
- Empelo de 2 kg / 30 para unidades de 66 g. Tender.
Levedar durante ± 30 min. (30ºC / 70 % humidade).
Enfornar a ± 230ºC e baixar para ± 210ºC. Dar vapor ao enfornar.
Tempo de cozedura:
- Pão grande ± 25 a 30 minutos.
- Pão pequeno ± 15 minutos.

Bolachas de Fibras e Amêndoa
As bolachas produzidas com CREDIN PÃO DE FIBRAS
possuem um alto teor de fibras.
São ideiais para comer a meio da manhã e da tarde.
Receita Base:
CREDIN PÃO DE FIBRAS
1 kg
Farinha Trigo T65		
1 kg
Margarina CREDIN BOLO-REI
100 g
LEVEDURA SECA CREDIN PADARIA ± 6 g
ou		
Levedura fresca
± 20 g
Água			
± 1,1 kg
Decoração:
CREDIN 4 SEMENTES
AMÊNDOA LAMINADA

50 %
50 %
5%
± 0,3 %

Procedimento:
Amassar ± 15 min. em amassadeira espiral. Temperatura final: ± 26ºC.
Descansar ± 15 min. Laminar até uma espessura ± 2,5 / 3 mm.
Colocar em tabuleiros (60x40 cm) untados com CREFINO SPRAY.
Picar a massa com o rolo de picar e pincelar com água.
Sobre a massa espalhar a mistura de sementes e amêndoa laminada
e calcar um pouco para ajudar na aderência.
Com um cortante de massas cortar nos tamanhos e formatos
pretendidos (redondo, quadrado, estrela, bonecos, etc).
Cozer a ± 200ºC durante ± 30 minutos (forno lares).
Depois de arrefecidas conservar as bolachas em ambiente seco.

±1%
± 55 %

± 250 g
± 100 g

Rendimento da receita: ± 120 bolachas com ± 30 g
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outras sugestões
de

Bolo Coroa Real

Bolo-Rei

apresentadas pela

Credin

Bolo Raínha

Bolo-Rei Lampreia

Bolo Príncipe

Bolo-Rei Chocolate

CREDIN PORTUGAL - Produtos Alimentares, S.A.,
Rua Heróis do Ultramar, 370, Freixeira
2670-747 LOUSA L.R.S., Portugal
Tel.: 219 668 150 - Fax: 219 660 206
credin@credin.pt
Visite-nos em www.credin.pt ou

