
Jornadas

Receitas para as 
Épocas Festivas

2020



 

Carlos Carvoeiro
Técnico de Pastelaria e Panificação

Ana Gomes
Responsável de Gestão de Produto e Desenvolvimento

João Tomaz
Técnico de Pastelaria e Panificação

Carina Pinto
Técnica de Pastelaria e Panificação

Rui Pita
Técnico de Pastelaria e Panificação

Alexandra Correia
Técnica de Desenvolvimento

Duarte Reis
Técnico de Desenvolvimento

Francisco Rocha
Técnico de Pastelaria e Panificação

O desenvolvimento de novos produtos e receitas 
requer conhecimento, prática, atenção ao detalhe, 
criatividade e, acima de tudo, a paixão de uma equipa 
para transformar as boas ideias em produtos que os 
nossos clientes desejam.

Para que os nossos produtos cheguem aos clientes e, por 
sua vez, aos consumidores, é necessária toda uma gestão
do produto ao nível de produção, qualidade, departa-
mento comercial, logística, serviços administrativos,  
marketing e assistência técnica. 
Tudo tem de ser pensado, desde o tipo de embalagem, 
à distribuição até à forma como demonstramos ao cliente

a melhor forma de tirar proveito do produto que está
a comprar. A nossa responsabilidade não acaba no
momento da venda, a nossa responsabilidade é constante,
para garantirmos a satisfação e o sucesso dos nossos 
clientes.
 
Esta é a última sessão das Jornadas Credin 2020, num 
contexto diferente, mas que não poderiam deixar de 
serem feitas, pensadas para si e por si!
 

Ana Gomes
Responsável de Gestão de Produto e R&D
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O Natal é sinónimo de família, amor e paz, mas também de uma
mesa rica em bolos e doces.
A pastelaria portuguesa tem das mais variadas especialidades
natalícias, que deixam qualquer um de água na boca.
Este ano queremos celebrar, dando um Natal ainda mais doce a
todos os portugueses, porque sabemos que todos merecemos.
Por isso, além de ideias inovadoras, apresentamos algumas 
ideias clássicas para não nos esquecermos da Tradição do Natal.

Celebrar com os doces tradicionais de Natal
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PROCEDIMENTO:

Massa: Amassar os ingredientes durante ± 15 min. / 20 minutos 
(amassadeira garfos).
Temperatura final da massa: ± 28 °C.
Descansar (estancar): ± 15 minutos.
Adicionar a mistura de frutas em velocidade lenta.
Descansar: ± 15 minutos.
Pesar, enrolar e tender nos formatos de argola.
Colocar em tabuleiros untados com spray CREFINO.
Pintar com ovo e decorar com Frutas, Sultanas e Frutos Secos. 
Enfornar.
Temperatura de cozedura: ± 180 °C / ± 190 °C (forno lares).
Tempo de cozedura: ± 30 min. / 40 min. (peças de ± 1 kg).
Após a cozedura, pintar com CREDIGEL BRILHO ou CREDIGEL PRONTO.
Polvilhar com AÇÚCAR EM PÓ LUSTRE ou AÇÚCAR NEVE (facultativo).

RECEITA:

Massa:
CREDIN BOLO-REI
LEVEDURA Seca CREDIN PASTELARIA 
ou Levedura Fresca
Ovos
Água
Mistura de Bebidas (Aguardente, vinho Porto, etc.)

Mistura de Frutas:
Fruta escorrida
Sultanas
Frutos Secos (nozes, amêndoas, etc.)

Decoração:
CREDIGEL BRILHO ou CREDIGEL PRONTO
AÇÚCAR EM PÓ LUSTRE ou AÇÚCAR NEVE

1.000 g
 ± 25 g
± 70 g

(± 2) ± 100 g
± 250 g

50 g

450 g
150 g
150 g

q.b.
q.b.

Bolo Rei
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Sonhos Recheados
PROCEDIMENTO:

Massa: Misturar os ingredientes com raquete em velocidade lenta 
durante 1 minuto, de seguida ± 5 minutos em velocidade média até 
obter uma massa lisa.
Tender os sonhos e fritar a ± 170 °C.

Recheio 1: Bater com uma raquete o CREDIFIL CARAMELO SALGADO 
durante 4 minutos até ficar um creme fofo.
Rechear os sonhos a gosto.

Recheio 2: Aquecer ligeiramente NOVACREM NATERON.  
Bater o CRELINE com umas varas e adicionar NOVACREM NATERON 
aos poucos até ficar um creme fofo.
Rechear os sonhos a gosto. 

RECEITA:

Massa:
CREDI SONHOS 
Água

Sugestão Recheio 1:
CREDIFIL CARAMELO SALGADO

Sugestão Recheio 2:
NOVACREM NATERON
CRELINE

Decoração:
AÇÚCAR EM PÓ LUSTRE
Açúcar Granulado

1.000 g
2.000 g

q.b.

300 g
300 g

q.b.
q.b.
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PROCEDIMENTO:

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

Recheio: Bater o CREDIFIL CARAMELO com varas em velocidade média 
durante 2 minutos.

Montagem: Rechear uma pasta com 500 g de CREDIFIL CARAMELO
e enrolar começando pela largura.
Enrolar e dividir em duas partes iguais (± 15 cm), levar ao frio. Depois 
cortar em duas partes. Montar o tronco com uma pasta de 15 cm ao alto 
e as duas restantes ao lado, como se fossem galhos de árvore.
Cobrir com CREMA CHOCOLATE e depois passar pelo esfarelado de 
CREDI SOFTCAKE CHOCO DARK.

             Decoração: Polvilhar as laterais com
           AÇÚCAR EM PÓ LUSTRE e CREDICAU PÓ.
           Opção: Terminar com suspiros no formato  
             de cogumelos. 

             Rendimento da receita: 3 troncos com ± 800 g. 

RECEITA:

Massa:
CREDI BISCUIT MEL
Ovos
Água

Recheio:
CREDIFIL CARAMELO

Cobertura:
CREMA CHOCOLATE

Decoração:
Esfarelado de
CREDI SOFTCAKE CHOCO DARK
Opção: Suspiros no formato de cogumelos

1.000 g
1.200 g

500 g

1.000 g

800 g

q.b.

Tronco de NatalJORNADAS 2020
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Utilizar uma das metades do aparelho 1, já com a cavidade, e rechear com CREDIFIL CHOCOLATE.
Na cavidade interior rechear com CREMA BRANCA (previamente batida). Sobrepor os círculos do aparelho 2 sobre os cremes, o círculo 
maior sobre o CREDIFIL CHOCOLATE e o menor sobre a CREMA BRANCA (previamente batida). Cobrir o círculo menor com CREMA BRANCA 
(previamente batida), colocar a 2ª camada do aparelho 1 por cima e rechear com CREDIFIL CHOCOLATE. Por fim colocar a última camada 
aparelho 1, recheado e coberto com o CREDIFIL CHOCOLATE. Refrigerar.

Decoração: Cobrir a totalidade do bolo com CREDI PASTE VERMELHO laminada a 3 mm, moldar um chapéu de pai natal com a mesma 
pasta. Com CREDI PASTE BRANCO moldar dois rolos e uma bola. Os rolos serviram para o acabamento do chapéu e para o contorno do 
bolo, a bola para colocar na ponta do chapéu. Com o auxílio de uma tesoura, fazer pequenos cortes na pasta branca para dar volume. 

Rendimento da receita: 2 bolos ± 2.000 g/cada.

RECEITA:

Aparelho 1:
CREDI SOFTCAKE RUBY
Ovos
Óleo
Água

Aparelho 2:
CREDI SOFTCAKE CHOCO DARK
Ovos
Óleo
Água

Recheio:
CREDIFIL CHOCOLATE 
CREMA BRANCA (Batida)

Decoração:
CREDI PASTE VERMELHO 
CREDI PASTE BRANCO

1.000 g
320 g
270 g
220 g

333 g
117 g

100 g
75 g

750 g
160 g

800 g
160 g

PROCEDIMENTO PARA 2 BOLOS (EM SIMULTÂNEO):

Aparelho 1: Misturar os ingredientes com raquete em velocidade lenta durante ± 3 minutos 
até obter uma massa homogénea. Dividir a totalidade do batido por 3 formas de Ø 18 cm, 
± 600 g por forma, previamente untadas com spray CREFINO. 

Aparelho 2: Misturar os ingredientes com raquete em velocidade lenta durante ± 3 min. 
até obter uma massa homogénea. Colocar a totalidade do batido numa forma de Ø 18 cm 
previamente untada com spray CREFINO.

Cozedura: Forno de lares ± 160 °C durante ± 50 minutos.
Forno rotativo ± 145 °C durante ± 50 minutos.

Preparação do Bolo: Dividir os 3 bolos do aparelho 1 em 2 partes iguais.
Reservar um dos bolos já cortado. Nos restantes 2 bolos, com o auxílio de um cortante 
de bolacha de Ø 8,5 cm, fazer uma pequena cavidade no centro retirando ± 5 mm do 
interior, de modo a ficar como nas imagens abaixo.

Dividir o bolo do aparelho 2 em 2 partes iguais. Com o auxílio do cortante de bolacha 
de Ø 8,5 cm, cortar uma argola no centro da massa de forma a destacar um círculo no 
centro do bolo, utilizar o cortante de Ø 6,5 cm e fazer o mesmo processo dentro do 
círculo anteriormente destacado. Descartar a parte do bolo que se encontra a branco na 
imagem abaixo.

Barriga
do Pai Natal
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VISTA LATERALVISTA DE TOPO

ZONA DO RECHEIO
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Como devem saber, os costumes do Natal variam de região para região, 
assim como de geração para geração, contribuindo para o aparecimento 
de novos hábitos. Desta forma, queremos desafiar a imaginar o futuro num 
Natal que mistura a Tradição e a Inovação.
 Não seria ótimo se neste Natal conseguisse surpreender os seus clientes, 
com um Bolo Rei diferente ou um novo doce de Natal?
É com este objetivo que deixamos aqui algumas ideias inovadoras, para 
que tenhamos um Natal mais doce, para os mais e menos tradicionais.

Inovar com as novas tradições de Natal
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PROCEDIMENTO:

Massa: Amassar todos os ingredientes durante ± 3 min. em 1ª veloc. 
e 7 minutos em 2ª velocidade, até obter uma massa lisa, brilhante 
e enxuta.
No final da amassadura adicionar o recheio.
Misturar em 1ª velocidade até obter uma massa homogénea.
Finalizada a amassadura dividir em empelos de 430 g e deixar 
descansar durante 5 minutos.
Após o descanso, elaborar as peças dando o formato de uma 
argola, colocar as mesmas num tabuleiro forrado com papel 
siliconizado.
Colocar na estufa e iniciar o processo fermentativo.
Deixar fermentar durante ± 25 minutos.
Fermentação a 30 °C com 70 % de humidade.

Decoração: Pintar com ovo e decorar de forma harmoniosa.

Cozedura: forno rotativo a ± 180 °C durante ± 25 minutos.
Forno de lares a ± 200 °C durante ± 25 minutos.

Acabamento: Pintar levemente com azeite.

Rendimento da receita: 5 unidades de 430 g formato redondo 
estilo “Bolo rei”.

1.000 g
200 g
100 g
50 g
50 g
60 g
20 g

150 g
150 g
150 g
100 g
100 g
100 g

100 g
100 g
80 g
80 g
q.b.

RECEITA:

Massa:
CREDIN BOLO-REI  
Água
Ovos
Margarina CREDIN MASSAS
Azeite
Levedura fresca
ou Levedura Seca CREDIN Pastelaria

Recheio:
Pimentos variados picados
Bacon fumado picado
Chouriço de carne picado
Fiambre em cubos
Azeitonas pretas às rodelas
Queijo ralado

Decoração:
Azeitonas pretas às rodelas
Pimentos variados
Queijo de Cabra
Chouriço de carne
Ovo

JORNADAS 2020

Bolo Rei Salgado
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Bolo Rei com Vegetais
PROCEDIMENTO:

Massa: Amassar todos os ingredientes durante ± 3 min. em 1ª veloc. 
e 7 minutos em 2ª velocidade, até obter uma massa lisa, brilhante 
e enxuta.
No final da amassadura adicionar o recheio.
Misturar em 1ª velocidade até obter uma massa homogénea.
Finalizada a amassadura, dividir em empelos de 425 g e deixar 
descansar durante 5 minutos.
Após o descanso, elaborar as peças dando o formato de uma 
argola, colocar as mesmas num tabuleiro forrado com papel 
siliconizado.
Colocar na estufa e iniciar o processo fermentativo.
Deixar fermentar durante ± 25 minutos.
Fermentação a 30 °C com 70 % de humidade.

Decoração: Pintar com ovo e decorar de forma harmoniosa.

Cozedura: Forno rotativo a ± 180 °C durante ± 25 minutos.
Forno de lares a ± 200 °C durante ± 25 minutos.

Acabamento: Após o arrefecimento, pincelar com azeite, decorar 
com rúcula, algumas nozes e um fio de mel, polvilhar com o queijo 
ralado.

Rendimento da receita:
5 unidades de 425 g
formato redondo
estilo “Bolo rei”.

1.000 g
200 g
100 g
50 g
50 g
60 g
20 g

100 g
100 g
100 g
100 g
100 g
100 g
100 g

100 g
100 g
50 g
50 g

100 g
150 g

q.b.
q.b.
q.b.

RECEITA:

Massa:
CREDIN BOLO-REI  
Água
Ovos
Margarina CREDIN MASSAS
Azeite
Levedura fresca
ou Levedura Seca CREDIN Pastelaria

Recheio:
Pimentos variados picados
Cebola roxa às rodelas
Cogumelos frescos laminados
Curgete em cubos
Azeitonas pretas às rodelas
Espinafres frescos em folha triturados
Queijo ralado

Decoração:
Azeitonas pretas às rodelas
Pimentos variados
Queijo de Cabra
Curgete

Acabamento:
Nozes
Rúcula fresca
Mel
Queijo ralado
Azeite
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PROCEDIMENTO:

Massa: Amassar todos os ingredientes durante ± 3 min. em 1ª velocidade e 7 min. 
em 2ª velocidade, até obter uma massa lisa, brilhante e enxuta.
No final da amassadura adicionar o MIOLO DE NOZ – TROÇOS.
Misturar em 1ª velocidade até obter uma massa homogénea.
Dividir em peças de 375 g, tender no formato alongado e colocar dentro de formas 
de alumínio previamente untadas com spray CREFINO (20cmx11cmx7,5cm).
Fermentar durante ± 40 minutos a 30 °C com 70% de humidade.

Cozedura: Forno rotativo a ± 180 °C durante ± 25 minutos.
Forno de lares a ± 200 °C durante ± 25 minutos.

Calda: Levar todos os ingredientes ao lume até começar a ferver.
Retirar e deixar arrefecer.

Procedimento Final: Cortar o pão em fatias com ± 1,5 cm de espessura.
Passar o pão pela calda de leite e de seguida pelo ovo batido.
Colocar em tabuleiro forrado com papel siliconizado.
Levar ao forno a ± 200 °C durante ± 15 minutos.
Virar as fatias ao contrário no meio da cozedura.
Decorar com açúcar e canela em pó. 

Rendimento da receita: ± 40 fatias douradas de abóbora.

RECEITA:

Massa:
CREDIN BRIFLEX SP
Água
Margarina CREDIN MASSAS
Puré de Abóbora
Açúcar
Levedura fresca
ou Levedura Seca CREDIN Pastelaria

Recheio:
MIOLO DE NOZ – TROÇOS

Calda:
Leite
Açúcar
Pau de canela
Casca de limão

Pintura:
Ovo

1.000 g
200 g

50 g
300 g

50 g
60 g
20 g

150 g

1.000 g
200 g
4 un.
4 un.

q.b.

Fatias Douradas
de abóbora no forno
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Bolo E s peciar ia s do Oe ste
PROCEDIMENTO:

Massa: Misturar os ingredientes com raquete durante ± 3 minutos 
em velocidade lenta, até obter uma massa homogénea.
Depositar ± 50 g da massa numa forma de tartelete de Ø 9 cm 
previamente untada com spray CREFINO.
Colocar uma pêra no centro da forma e distribuir o MIOLO DE NOZ 
– METADES pela superfície da massa.
Cozer a ± 160 °C / 170 °C durante ± 30 minutos em forno de lares.
Após o arrefecimento desenformar as tartes.

Decoração: Pintar com CREDIGEL SPRAY e polvilhar com
AÇÚCAR EM PÓ LUSTRE.

200 g
70 g
60 g
45 g

15 g

q.b.
q.b.

RECEITA:

Massa:
CREDI SOFTCAKE ESPECIARIAS  
Ovos
Óleo
Água

Cobertura:
MIOLO DE NOZ – METADES

Decoração:
CREDIGEL SPRAY
AÇÚCAR EM PÓ LUSTRE
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PROCEDIMENTO:

Aparelho 1 (Bolachas): Misturar os ingredientes com raquete durante 
± 3 min. em velocidade média até obter uma massa homogénea. 
Retirar a massa da batedeira e fazer um rolo.
Dividir o rolo em porções de ± 30 g, tender em bola e espalmar.  
Depositar em tabuleiro previamente untado com desmoldante
spray CREFINO ou forrado com papel vegetal ou siliconizado. 
Cozer a ± 230 °C durante ± 8 minutos.
Deixar arrefecer bem e de seguida, partir as bolachas em pedaços 
pequenos.

Rendimento da receita: ± 12 bolachas. 

Aparelho 2 (Gelatina): Adicionar o CREDINGEL à água a ferver 
mexendo com varas até ficar bem dissolvido.
Juntar o CREDIFRUIT FRUTOS VERMELHOS mexendo com varas
até levantar fervura. Deixar arrefecer ligeiramente e colocar a 
gelatina num saco de pasteleiro.

Aparelho 3 (Mousse): Bater todos os ingredientes em velocidade 
média durante ± 3 minutos. Colocar a mousse num saco de 
pasteleiro. 

Montagem: Usar flûtes de Champanhe e colocar os copos apoiados 
de forma a ficarem inclinados.
Comece por colocar a gelatina, cerca de 100 g em cada copo.
Deixar arrefecer e solidificar a gelatina. Assim que estiver firme 
colocar 60 g de mousse no espaço lateral à gelatina. Agarrar o copo 
e dar algumas pancadinhas de forma a inclinar a mousse no sentido 
oposto da gelatina, de forma a deixar um espaço em forma de V no 
centro. As bolachas partidas, cerca de 20 g, devem preencher esse 
espaço em formato V.
Terminar a decoração com frutos vermelhos frescos.

Rendimento da receita: ± 12 flûtes.

RECEITA:

Aparelho 1 (Bolachas):
CREDI SOFTCAKE RUBY 
Ovos
Margarina CREDIN MASSAS

Aparelho 2 (Gelatina):
CREDIFRUIT FRUTOS VERMELHOS
CREDINGEL (pó) 
Água

Aparelho 3 (Mousse):
Creme CRELINE 
Leite Condensado
PREGEL CHEESECAKE

Decoração Final:
Frutos vermelhos frescos

250 g
25 g

150 g

400 g
400 g
500 g

400 g
400 g

50 g

q.b.

JORNADAS 2020
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Happy New
Ruby Year
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