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Nasce de uma das principais referências CREDIN - a nossa gama 
CREDI® Biscuit, conhecida por produtos que contam com uma grande 
história, uma qualidade e estabilidade garantida.

Para inovarmos, decidimos adicionar um ingrediente com um sabor 
facilmente conhecido e aceite pelos consumidores – o Mel.

Uma combinação que lhe permite fazer várias receitas, desde o Pão de 
Ló, até às diversas  aplicações de pastelaria, como tortas, guardanapos, 
ou ainda aplicações mais modernas, como panquecas, crepes e palitos 
de la reine.

Porque quisemos incluir mel?
• É um sabor característico em Portugal, muitas vezes utilizado em

receitas antigas e caseiras, conhecido pelas suas propriedades 
terapêuticas, sendo utilizado como substituto do açúcar na prepa-
ração de bolos.
 

• Tem um elevado valor energético e é rico em nutrientes que beneficiam 
o nosso organismo, tais como: vitaminas, minerais e aminoácidos.

• É um sabor que se conjuga muito bem com outros ingredientes,
como o limão, o gengibre ou a menta. Serve igualmente para
receitas salgadas, conjugando com mostarda ou caramelo salgado.

• O sabor característico do Mel permite aplicações em diversas cria-
ções de pastelaria, com um sabor reconhecido e valorizado pelos 
consumidores.

CREDI BISCUIT MEL

JORNADAS 2020
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Pão de Ló de Mel
Tipo Margaride

PROCEDIMENTO:

Massa: Misturar os ingredientes e bater com varas durante ± 7 / ± 8 
minutos em velocidade rápida e ± 2 minutos em velocidade lenta.
Depositar o batido em formas de barro previamente forradas com 
papel almaço.
Cozer a ± 220 °C, cerca de 45 minutos.
Após retirar as formas do forno, remover logo as respectivas tampas, 
tendo cuidado com o vapor de água que sai das formas.

Rendimento da Receita: 2 bolos com ± 850 g. 

1.000 g
550 g
300 g
100 g

RECEITA:

Massa:
CREDI BISCUIT MEL
Ovos
Gemas 
Açúcar

PROCEDIMENTO:

Massa: Misturar os ingredientes e bater com varas durante ± 10 minutos 
em velocidade rápida e ± 1 minuto em velocidade lenta.
Depositar o batido nas respectivas formas previamente forradas com 
papel siliconizado ou almaço: ± 340 g batido para Ø 18 cm.
Cozer a ± 220 °C (forno Lares) durante ± 18 minutos.

Rendimento da Receita: ± 7 bolos.

500 g
500 g

1.000 g
400 g

RECEITA:

Massa:
CREDI BISCUIT MEL
Ovos
Gemas 
Açúcar

Pão de Ló cremoso de Mel
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A quantidade de mel que
as abelhas fabricam é
cerca de 3 vezes superior
àquela de que necessitam.
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Meio quilo de mel é produzido a 
partir do néctar de mais de dois 

milhões de flores. O mel que 
utilizamos é multifloral,

beneficiando de diferentes florações.

Tor ta delícia
de Mel

Panqueca sJORNADAS 2020

PROCEDIMENTO:

Massa: Misturar o CREDI BISCUIT MEL com os ovos e bater com varas 
durante ± 8 minutos em velocidade rápida. Adicionar gradualmente a 
água, continuar a bater até completar ± 10 minutos e no final bater ± 2 
minutos em velocidade lenta.
Depositar o batido em 2 tabuleiros (60x40 cm) previamente forrados 
com papel vegetal ou siliconizado.
Cozer a ± 230 °C / ± 240 °C, durante ± 8 min. Aconselha-se a desenformar 
logo após a cozedura.

Recheio: Bater com varas em velocidade média, durante ± 8 minutos, 
até obter uma consistência firme.

Montagem: Desenformar as pastas e aparar os lados. Dividir cada pasta 
em 3 partes (20x40 cm) e depois dividir ao meio cada tira (10x40 cm). 
Rechear cada unidade com ±100 g de creme CRELINE, enrolar e congelar.

Decoração: Cobrir cada torta com CREDIN CREME DE OVO.
Polvilhar com açúcar granulado e queimar com o maçarico. 
Pintar com CREDIGEL PRONTO e cortar cada rolo para obter 3 tortas.

Rendimento da Receita: 36 tortas com ± 100 g.

RECEITA:

Massa:
CREDI BISCUIT MEL
Ovos
Água

Recheio:
Creme CRELINE

Cobertura:
CREDIN CREME DE OVO
CREDIGEL PRONTO
Açúcar

500 g
600 g
250 g

1.200 g

1.000 g
400 g
250 g

500 g
165 g

500 g
415 g

RECEITA:

Massa:
CREDI BISCUIT MEL
Farinha Trigo T55
Ovos 
Leite

PROCEDIMENTO:

Massa: Misturar CREDI BISCUIT MEL,
farinha de trigo, ovos e bater com varas
em velocidade rápida durante ± 4 minutos.
Reduzir para velocidade lenta, adicionar
gradualmente o leite e bater durante ± 2 min.
Untar com spray desmoldante CREFINO
uma frigideira ou uma chapa de ferro
e colocar sobre o fogão em lume brando.
Depositar pequenas porções de massa
e cozinhar de ambos os lados.

Rendimento da Receita: ± 80 panquecas
com ± 20 g ou 40 panquecas com ± 40 g.
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Char lot te Mel

JORNADAS 2020

PROCEDIMENTO:

Massa: Misturar os ingredientes com varas em
velocidade lenta ± 1 min. e em seguida bater em
velocidade rápida ± 5 minutos.
Usando um saco pasteleiro com boquilha lisa nº 11 e sobre
um tabuleiro coberto com papel almaço ou papel siliconizado,
depositar a massa em formato de palitos com ± 5 cm de comprimento
e depositar também em formato de círculos com Ø 12 cm.
Polvilhar com açúcar em pó lustre CREDIN.
Cozer a ± 220 °C (forno de lares) durante ± 6 minutos.

Recheio: Misturar todos os ingredientes e bater com varas ± 4 min.

Montagem: Depois de arrefecer, retirar do papel almaço as peças cozidas. 
Utilizar aros para semifrios com Ø 12 cm.
Aparar a base dos palitos e colocar à volta do aro com a face encostada 
e cobrir o fundo com a base de biscoito em formato redondo.
Com saco de pasteleiro, depositar o recheio alternadamente com os 
frutos silvestre sendo a última camada só com recheio. Colocar no frio 
até solidificar.
Decorar as charlottes com frutos silvestres frescos e conservar em 
ambiente refrigerado.

Rendimento da Receita: 5 mini charlottes, cada com ± 700 g. 

RECEITA:

Massa:
CREDI BISCUIT MEL
Ovos

Polvilhar:
Açúcar em pó lustre CREDIN 

Recheio:
Creme CRELINE
CREDIART
Aroma Rum

Montagem:
Frutos Silvestres

Cobertura e Decoração:
Frutos Silvestres

1.200 g
900 g

q.b.

500 g
100 g

± 20 g

± 400 g

± 400 g
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Muitos povos antigos, consideravam 
o mel um produto sagrado, sendo 
que alguns chegavam a utilizá-lo, 

inclusivamente, como meio de 
pagamento de impostos.
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É o novo elemento da família de Softcakes com sumo de Fruta.
Depois do CREDI® Softcake Limão, que tem sido um grande sucesso, 
decidimos continuar a trabalhar em produtos de grande qualidade 
com presença de sumo de fruta.
Por isso criámos um Softcake com Cacau e pepitas com sumo Framboesa.
Uma combinação que lhe permite fazer desde bolachas e biscoitos até 
aos bolos, tortas e tartes mais sofisticadas.

Porque quisemos incluir Framboesa?
• Os frutos vermelhos estão cada vez mais presentes na nossa

Alimentação, porque são frutos naturalmente ricos em Vitamina C,
conhecida por promover um efeito antioxidante que ajuda a um
estilo de vida mais saudável.

• A sua cor viva, em tons de ruby, dá uma alegria única às receitas e à
montra do seu estabelecimento.

• E acima de tudo, porque neste produto conseguimos ter um equilíbrio 
entre o doce do sabor a chocolate com a acidez da framboesa, que lhe 
confere um equilíbrio saboroso e apetitoso.

• Os consumidores gostam e procuram de novidades, mas a verdade
é que os clássicos continuam a ter a sua força. Por isso é importante
combinarmos o melhor dos dois mundos. Receitas simples e práticas,
com um ingrediente versátil e aparência apelativa.

CREDI® S of tcake Ru by

JORNADAS 2020

10 11



12 13

recheadas

Bolacha s Ru by
JORNADAS 2020

PROCEDIMENTO:

Massa: Misturar os ingredientes com raquete, em velocidade lenta ± 3 
minutos até obter uma massa homogénea.

Recheio: Misturar os ingredientes e bater com varas em velocidade média, 
durante ± 5 minutos.

Montagem: Retirar a massa da batedeira e fazer um rolo. Dividir o rolo em 
porções de ± 30 g e espalmar cada unidade.
Para elaborar cada bolacha, formar uma pequena cavidade ao centro 
de uma unidade e com o saco de pasteleiro colocar um pouco do 
recheio, seguidamente cobrir com outra unidade apertando bem toda a 
extremidade circular.
Depositar em tabuleiro previamente untado com spray desmoldante 
CREFINO ou forrado com papel vegetal ou siliconizado.
Cozer a ± 220 °C (forno de lares) durante ± 8 minutos.

Rendimento da Receita: 25 bolachas recheadas com ± 70 g. 

RECEITA:

Massa:
CREDI SOFTCAKE RUBY
Ovos
Margarina CREDIN MASSAS
Farinha Trigo T55

Recheio:
CREDI CHEESECAKE
Queijo creme
Ovos
Água

1.000 g
100 g
300 g
100 g

100 g
240 g

50 g
130 g
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Bolos simple s

PROCEDIMENTO:

Massa: Bater todos os ingredientes com raquete em velocidade lenta 
durante ± 4 minutos.
Depositar em formas, adequadas aos formatos que pretende confecionar, 
previamente untadas com spray desmoldante CREFINO ou E60.

Cozedura: (Bolos ou Entremeios) Cozer a ± 170 °C / 180 °C ± 45 minutos.
(Cupcakes, Muffins ou Queques) Cozer a ± 220 °C entre 15/20 minutos.

RECEITA:

Massa:
CREDI SOFTCAKE RUBY
Ovos
Óleo
Água

1.000 g
320 g
270 g
200 g

e muffin s Ru by
As framboesas são nativas do 

centro-norte da Europa e parte da 
Ásia, sendo a Rússia o seu maior 

produtor. Para que a sua produção 
seja satisfatória, é necessário que a 
framboeseira seja submetida a pelo 

menos 700 horas por ano a uma 
temperatura inferior a 7 °C.

Na mitologia grega, 
a framboesa era 
associada à fertilidade 
e os primeiros 
trabalhos artísticos 
cristãos mostram 
a associação da 
framboesa à bondade.



14 15

com cheesecake  
Tar te Ru by

JORNADAS 2020

PROCEDIMENTO:

Massa: Misturar os ingredientes com raquete em velocidade mínima ± 4 
minutos até obter uma mistura areada.

Recheio (Aparelho 1): Creme de queijo: Misturar os ingredientes e bater 
com varas em velocidade média durante ± 5 minutos.

Recheio (Aparelho 2): Batido Credi Softcake Ruby: Misturar os ingredientes 
e bater com raquete em velocidade lenta durante ± 3 minutos.

Montagem: Usar formas de tarte Ø 22 cm e colocar cerca de 200 g da 
mistura areada, moldar para cobrir toda a forma, prensar bem na base e 
puxar para forrar as laterais até ao topo.
Em cada tarte, adicionar cerca de 400 g de recheio do Aparelho 1 (Creme 
de queijo). 
Cobrir com cerca de 50 g do Aparelho 2 (Batido de Credi Softcake Ruby) 
e envolver ligeiramente originando alguns desenhos.

Cozedura: Cozer a ± 170 °C (forno de lares) durante cerca de 40 minutos.

Rendimento da Receita: 3 Tartes com ± 600 g. 

RECEITA:

Massa areada:
CREDI SOFTCAKE RUBY
Farinha Trigo T55
Margarina CREDIN BOLO REI

Recheio (Aparelho 1):
Creme de queijo
CREDI CHEESECAKE
Queijo creme
Ovos
Água

Recheio (Aparelho 2):
Batido de Credi Softcake Ruby
CREDI SOFTCAKE RUBY
Ovos
Óleo
Água

330 g
115 g

 150 g

230 g
550 g
115 g

300 g

85 g
30 g
25 g
20 g

PROCEDIMENTO:

Massa: Misturar os ingredientes com raquete em velocidade mínima 
durante ± 3 minutos até obter uma massa homogénea.
Depositar ± 800 g em 2 formas com Ø 18 cm, previamente untadas com 
spray desmoldante CREFINO.
Cozer a ± 170 °C / ± 180 °C durante ±45 min. (para as formas completas).
A massa restante colocar numa forma e cozer.

Recheio: Bater o creme CRELINE com varas em velocidade média durante
± 6 minutos, até ganhar firmeza.

Montagem e Decoração: Aproveitar as aparas de bolo, bem como o bolo 
pequeno e esfarelar para usar na decoração final.
Dividir o bolo em 3 camadas semelhantes e rechear cada camada com 
o creme batido.
Decorar o topo do bolo com o mesmo creme. 
Polvilhar o topo e as laterais com o bolo esfarelado.
Finalizar a decoração com frutos vermelhos ou silvestres.

Rendimento da Receita: 2 bolos com ± 1.400 g. 

Bolo F e s tivo Ru by
RECEITA:

Massa:
CREDI SOFTCAKE RUBY
Ovos
Óleo
Água

Recheio:
Creme CRELINE

Decoração:
Frutos vermelhos ou silvestres

1.000 g
320 g
270 g
200 g

1.000 g

200 g
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Consulte
mais receitas
no nosso site

As framboesas 
conjugam um
toque de doçura 
com acidez, sendo 
conhecidas pela sua 
riqueza em nutrientes.



De senvol vemos os nossos produtos sempre a pensar
nos nossos cliente s e consumidore s

A Credin desde sempre se dedicou ao desenvolvimento de produtos e soluções 
inovadoras para si e para o seu negócio, mas como sabemos, nenhum negócio 
funciona sem pessoas, pois são elas a força principal das empresas, são elas que 
têm a capacidade de mover e melhorar o negócio.

Quando estas pessoas trabalham em equipa, conjugando o que cada um dos 
membros faz de melhor, surgem as soluções mais criativas e inovadoras de que 
a empresa precisa.

Com o trabalho que apresentamos nestas Jornadas, gostaria de vos mostrar 
a dedicação e o trabalho desenvolvido por todos nós, para vos proporcionar 
ideias e conceitos para o sucesso do seu negócio, hoje e amanhã.

Carlos Carvoeiro
Técnico de Pastelaria e Panificação CREDIN

A qualidade dos nosso s produto s é a s e gu rança
do s eu negócio
Temos um enorme compromisso com a segurança dos consumidores dos nossos 
produtos, por isso temos implementado um sistema de segurança alimentar 
suportado em normas internacionais, verificado regularmente por auditorias 
externas e pela entidade certificadora, que atestam as nossas competências, ao 
nível de boas práticas de fabrico e higiene, segurança alimentar e qualidade. 

A CREDIN reúne todas as condições para garantir aos nossos clientes uma 
oferta segura e com elevados padrões de qualidade, através de uma abordagem 
sistemática e estruturada, na análise dos perigos e da probabilidade da sua 
ocorrência ao longo da cadeia alimentar, definindo regras para o seu controlo, 
e dispondo de suporte laboratorial interno para controlo de matérias primas e 
produtos.

Este é o resultado do trabalho árduo das equipas dos diversos departamentos, 
que muito nos orgulha.

Engª. Idália Pronto
Responsável de Qualidade e Segurança Alimentar


