
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.

Procedimento:

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:

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.

Procedimento:

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                   550 g
Água ou Leite (muito frio)                   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)

Decoração: 
CREDIFRUIT FRUTOS VERMELHOS     ± 300 g

Acabamento: 
CREDIGEL PRONTO               ± 100 g

Rendimento final: 3 semifrios Ø 22 cm
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