CREDIN® 7 Grãos

Produto completo para o fabrico de pão

O pão que faz a diferença!
• Alto valor nutricional
• Oportunidade de negócio
• Fácil de produzir,
basta adicionar água e levedura
WWW.CREDIN.PT

Produto completo para o fabrico de pão 7 Grãos. Já contém sal.
Composto por: Trigo, Centeio, Linhaça, Girassol, Sésamo, Aveia e Soja.
• Adequado para vários formatos de pão pequeno ou grande:
redondo, cacete ou forma.

Pão 7 Grãos
Receita:
CREDIN® 7 GRÃOS
Levedura Seca CREDIN PADARIA
ou
Levedura Fresca
Água

1 kg 15 kg
±10 g ±150 g
±30 g 450 g
±500 g ±7,5 kg

• Ideal para o fabrico de excelentes Bolas de Carnes, para venda a peso,
refeições ligeiras ou lanches.

Bola de Carnes
Receita base:
Aparelho (I): Massa
CREDIN® 7 GRÃOS
Farinha de trigo T65
Sal
Levedura Seca CREDIN PADARIA
ou
Lervedura Fresca
Água
Alho em pó
Coentros secos
Azeite
Aparelho (II): Recheio
Fiambre
Mortadela
Chourição

1.000 g
1.000 g
10 g
±20 g
±60 g
1.100 g
5g
15 g
30 g
1.200 g
700 g
1.000 g

Procedimento:
Amassar todos os ingredientes durante ± 15 minutos.
Temperatura ﬁnal da massa: 26°C.
Descansar: ± 10 minutos.
Laminar a massa: espessura ± 4 mm, largura 40 cm.
Cortar a massa com o comprimento dos tabuleiros.
Colocar a massa laminada sobre tabuleiro de 40 x 60 cm
previamente untado com CREFINO Spray ou
SONDORAL E60 e rechear com as carnes.
Cobrir com outra camada de massa e rechear novamente
com as carnes.
Colocar a última camada de massa e dobrar as pontas
para dentro fazendo um debruado.
Levedar: ± 25 minutos (30°C / 70% de H).
Pintar com ovo.
Cozer a 210°C durante ± 25 / 30 minutos.
Rendimento da receita:
Cerca de 2 bolas com 60 x 40 cm e 1 bola redonda.

CREDIN® 7 Grãos, o pão que faz a diferença!
• Pão de grande valor nutricional apropriado para uma dieta equilibrada.

• Alto Teor em Fibra: Fornece cerca de 25% da necessidade diária de ﬁbra.
• Alto Teor de Ácidos Gordos Ómega-3: (ALA) Ácido alfa-linolénico (Vegetal).
Fornece cerca de 100% da necessidade diária de ALA.

• Fonte de Proteína: Fornece cerca de 20% da necessidade diária de proteína.
Informação baseada nos Valores Diários de Referência (VDR) para um adulto médio
com uma dieta diária de 2.000 kcal e referente ao consumo diário de 100g de Pão 7 Grãos.
Informações válidas para Pão 7 Grãos produzido de acordo com a receita recomendada.

• Excelente Sabor

Pão 7 Grãos, faz crescer o Seu Negócio!
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