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Receita:
CREDIN BROA DE MILHO AMARELO 1000 g 100 %
Água  ± 600 a ± 700 g ± 60 a ± 70 %
LEVEDURA SECA CREDIN PADARIA ± 10 g ± 1 %
ou Levedura Fresca ± 30 g     ± 3 % 

Nota: Se usar levedura seca deve ajustar o teor de água adicionando uma quantidade igual à diferença de peso 
entre a levedura fresca e a levedura seca. Para esta receita serão ± 20 g de água (± 2%)

Procedimento:
Amassar todos os ingredientes até obter uma massa homogénea, incorporando a água gradualmente.

- Amassadeira espiral: ± 5 min. (1.ª velocidade) e ± 7 min. (2.ª velocidade)
- Amassadeira de garfos: ± 5 min. (1.ª velocidade) e ± 10 min. ( 2.ª velocidade) 

No caso de se pretender fazer Broa com Sabores, adicionar os respectivos ingredientes no fi m da amassadura
e misturar em 1.ª velocidade até obter uma mistura homogénea.
Estancar (descansar): ± 40 min.
Dividir em peças de ± 550 g, ± 750 g ou ± 1 kg, enrolar ou padejar e polvilhar as peças com farinha de trigo ou centeio.
Enfornar. Cozer a ± 240ºC / 260ºC durante ± 40 minutos. Enfornar. Cozer a ± 240ºC / 260ºC durante ± 40 minutos. 
        

Broa com Chouriço:
Chouriço em cubos: 40% do peso da massaChouriço em cubos: 40% do peso da massa

Broa com Nozes e Sultanas:
Nozes em troços: 20% do peso da massa
Sultanas: 20% do peso da massa

Sugestões adicionais:
A quantidade de levedura sugerida pode variar com a quantidade da receita ou com a temperatura local.A quantidade de levedura sugerida pode variar com a quantidade da receita ou com a temperatura local.
A quantidade de água varia consoante se pretende uma massa mais fi rme ou mais branda.A quantidade de água varia consoante se pretende uma massa mais fi rme ou mais branda.

De acordo com os usos e costumes regionais pode também acrescentar outros ingredientes:
Óleo Alimentar: ± 1%
NATURPAN 5: ± 3% ou Massa de Isco (vulgo massa “velha”): 5% a 15%


