
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.

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).

Procedimento:

Receita Base: Massa de Pão de CACETE para Rabanadas

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                            450 g
Sultanas                      150 g
Frutos Secos                      150 g   

Farinha Trigo T65                                 10 kg        100 %
CREDIN PANILAC                                     200 g            2 %
LEVEDURA SECA CREDIN PADARIA  (±) 100 g       ± 1 %
ou
Levedura fresca                              (±) 300 g         ± 3 %   
GORMAX                                                     400 g             4 %
Sal                   150 g         1,5 %
Água                                                      ± 6 kg       ± 60 %

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 %).

Receita Base:
CREDIN PÃO DE LÓ           1.000 g
Ovos                            ± (11) 550 g
Água                                 120 g 

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.

Procedimento:

Pão-de-Ló tipo Margaride

Rabanadas

Bolo-Rei Tradicional


