
Credin® Pão Girassol
Produto completo para o fabrico
de Pão com sementes de Girassol.

Pão rico em Sementes

Adequado para pão embalado e fatiado, de Forma
ou com outros formatos Artesanais.



Credin® Pão Girassol
Aplicação: Produto completo para o fabrico de Pão com Sementes de Gir

Já contém sal.
Adequado para o fabrico de Pão de Forma embalado e fatiado
Frescura prolongada e adequada conservação.
CREDIN PÃO GIRASSOL é produzido com Farinhas de Trigo e Trigo Integral e quatro 
sementes (Girassol, Linhaça, Tremoço e Sésamo), originando um pão de sabor muito 
agradável, miolo macio e suave.
A Massa tem boa extensibilidade e enxuga bem após a amassadura. 
Fácil de usar em  processos industriais, com equipamentos de linhas automáticas
ou semi-automáticas bem como em fabricos artesanais para pão embalado e fatiado,
de diversos formatos nomeadamente redondo,  comprido, tipo baguete, ou folhado.

Receita: CREDIN PÃO GIRASSOL 1 kg 15 kg
Levedura Seca CREDIN PADARIA ±15 g ± 0,225 kg
ou Levedura fresca ± 40 g ± 0,600 kg
Água ± 500 g ± 7,500 kg

DECORAÇÃO: DECO PÃO GIRASSOL.

Procedimento: 1. Amassar os ingredientes durante cerca de 15 minutos
2. Se usar levedura Seca deve adicionar logo no inicio da amassadura

Se usar levedura fresca deve adicionar a meio da amassadura 
Temperatura final da massa: ± 26ºC

3. Estancar (descansar): ± 15 minutos
4. Dividir, pesar e enrolar. Descansar cerca de 15 minutos
5. Tender, humedecer a massa e passar pela mistura DECO PÃO GIRASSOL

Para Pão de Forma - colocar nas formas (latas) previamente untadas com CREFINO 
Para Pão Artesanal (redondos , compridos, baguete ou folhado) - colocar sobre os tabuleiros

6. Levedar cerca de 45 a 60 minutos (30ºC / 70% humidade):
Formas Abertas - a massa deverá levedar até atingir o topo da forma
Formas Fechadas - a massa deverá levedar até atingir 2 dedos antes de chegar à tampa

7. Após a levedação e para os formatos redondos, compridos ou baguete, pode efectuar 
pequenos cortes para conferir ao pão um efeito decorativo. Em seguida enfornar

8. Cozer a:
Forno de Lares: ± 220ºC
Forno Rotativo: ± 180ºC

Dar vapor (banho) após enfornar
9. Tempo de cozedura: Cerca de 30 a 35 minutos, consoante o tamanho das formas ou das peças
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CREDIN PORTUGAL - Produtos Alimentares, S.A.,
Rua Heróis do Ultramar, 370, Freixeira, 2670-747 LOUSA L.R.S., Portugal
Tel.: 219 668 150, Fax: 219 660 206
credin@credin.pt
www.credin.pt

Sempre consigo!

VANTAGENS do CREDIN PÃO GIRASSOL:
- Produto completo. Necessita somente da adição de Levedura e Água 
- Já contém Sal
- Rico em Sementes
- Pão com Miolo Macio, Suave e de bom Sabor
- Quando embalado proporciona uma larga Conservação e Frescura


