
CREDI® BRIOCHE VEGAN



APARELHO 2 (Margarina):
350 g Margarina CROISSANT-PASTEL DE NATA

APARELHO 1 (Massa):
1.000 g

375 g
60 g
20 g

CREDI® BRIOCHE VEGAN
Água
Levedura Fresca
ou Levedura Seca CREDIN PASTELARIA

RECEITA

Amassar todos os ingredientes do Aparelho 1 ± 3 min. em 1ª veloc. e ± 7 
min. em 2ª veloc. até obter uma massa lisa, brilhante e enxuta.

Colocar na estufa a fermentar: ± 40 min. 30°C com 70% de humidade.

Cortar em formato croissant enrolar as peças.

Colocar numa forma previamente forrada com papel siliconizado.

Pintar com bebida vegetal e polvilhar com açúcar em pó de forma a 
cobrir a totalidade de croissant. A meio da cozedura voltar a polvilhar 
com açúcar em pó.

Cozer: Forno rotativo: ± 15 min. a 190°C. Forno de lares: ± 15 min. a 220°C.

Laminar a ± 8 mm. Colocar a margarina ao centro e fechar em quatro de 
forma a ficar com a margarina no interior da massa. Dar duas voltas em 
livro e esticar a 4 mm. 

BRIOCHE MEIO FOLHADOS
CROISSANTS

O QUE É O
VEGANISMO?

É um estilo de vida, baseado numa alimentação vegan, na qual se excluem 
qualquer alimento de origem animal (como carne, peixe, laticínios, ovos e mel).
Esta é a principal diferença face ao vegetarianismo, que exclui o consumo de 
carne e de peixe, mas não proíbe a ingestão de laticínios, ovos e mel.
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Porquê Vegan?
Uma oportunidade de chegar a

eMAIS DIFERENTES CLIENTES.

Veganos ou Vegetarianos

Novas Gerações
para o futuro

Estima-se que 10% dos Millenials
sejam

O crescimento de uma alimentação focada na 
saúde (redução de sal e de açúcar) veio trazer 
novas dietas focadas no bem-estar.

NOVOS
HÁBITOS
ALIMENTARES

TENDÊNCIA
   CRESCENTE

Nos últimos anos vários produtos 
alimentares se adaptaram para

serem aptos para
Veganos/Vegetarianos

EM 2018
CERCA DE

DA POPULAÇÃO MUNDIAL ERA

8%*8%*

Vegana e Vegetariana
*Sondagem da IPSOS

Em Portugal apesar de
existirem menos adeptos

deste regime alimentar,
o número de vegetarianos
quadruplicou em 10 anos.

2007
30.000

2017
120.000

CRESCENTE DESEJO POR ALIMENTOS
SABOROSOS E SUSTENTÁVEIS

Lembre-se os produtos Vegan são para todos, por isso é que apostamos
em desenvolver o CREDI CAKE VEGAN um produto de pastelaria

para todos, inclusivamente para Veganos.
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APARELHO 1 (Massa):
1.000 g

375 g
60 g
20 g

CREDI® BRIOCHE VEGAN
Água
Levedura Fresca
ou Levedura Seca de Pastelaria

RECEITA

APARELHO 2 (Margarina):
500 g Margarina CREDIN MEIO-FOLHADOS

APARELHO 4 (Decoração):
q.b.
q.b.

Frutas frescas
CREDIGEL PRONTO

APARELHO 3 (Recheio):
q.b.
q.b.
q.b.

VANICREM
CREDIN CREME CHOCOLATE
CREDIFRUIT® MORANGO

Amassar todos os ingredientes do Aparelho 1 ± 3 
min. em 1ª veloc. e 7 min. em 2ª veloc. até obter 
uma massa lisa, brilhante e enxuta.

Formar um patão.
Colocar a MARGARINA MEIO-FOLHADOS no 
centro. Dar duas voltas em livro (2X2) e esticar a 
massa até 4 mm de espessura.

Colocar na estufa a fermentar:
± 40 min. 30°C com 70% de humidade.

Cortar em formatos a gosto, rechear com:
VANICREM / CREDICREM CHOCOLATE /
CREDIFRUIT® MORANGO.

Colocar num tabuleiro previamente forrado com 
papel siliconizado.

Pintar com bebida vegetal.

Cozer: Forno rotativo: ± 15 min. a 180°C
Forno de lares: ± 15 min. a 210°C

Decorar com frutas frescas e CREDIGEL PRONTO
a gosto.

MEIO FOLHADO
BRIOCHE



APARELHO 1 (Massa):
1.000 g

375 g
60 g
20 g

CREDI® BRIOCHE VEGAN
Água
Levedura Fresca
ou Levedura Seca de Pastelaria

RECEITA

Amassar todos os ingredientes do Aparelho 1 ± 3 min. em 1ª veloc. e 7 
min. em 2ª veloc. até obter uma massa lisa, brilhante e enxuta.

Colocar na estufa a fermentar: ± 40 min. 30°C com 70% de humidade.

Colocar numa forma previamente untada com spray desmoldante 
CREFINO e/ou num tabuleiro forrado com papel siliconizado

Pintar com bebida vegetal.

Cozer peças de 60 g: Forno rotativo: ± 10 min. 180°C / Forno de lares: ± 10 min. 200°C.
Cozer peças de 350 g: Forno rotativo: ± 25 min. 180°C / Forno de lares: ± 25 min. 200°C.

Depois de amassar, dividir a massa com o peso desejado. Para brioche 
individual unidades de 60 g ou peças de 350 g para forma.

BRIOCHE



APARELHO 2 (Mistura de Frutas):
450 g
150 g
150 g

FRUTA SORTIDA PICADA
SULTANAS
FRUTOS SECOS

APARELHO 3 (Decoração):
± 1.000 g

± 200 g

Diversas Frutas Cristalizadas
para decoração
Amêndoa Laminada

APARELHO 1 (Massa):
1.000 g
± 375 g

50 g

60 g
20 g

CREDI® BRIOCHE VEGAN
Água
Bebidas (Rhum, Água Ardente
ou Vinho do Porto)
Levedura Fresca
ou Levedura Seca
CREDIN PASTELARIA

RECEITA

Amassar todos os ingredientes do
Aparelho 1 ± 3 min em 1ª veloc. e
± 7 min. em 2ª veloc. até obter uma
massa lisa, brilhante e enxuta. 
No final da amassadura adicionar o
Aparelho 2. Misturar em 1º veloc. até
obter a mistura com o peso desejado. 

Colocar na estufa a fermentar:
± 25 min. (30°C 70% de humidade).

Pintar com bebida vegetal e decorar 
com as frutas cristalizadas de forma 
harmoniosa.

Cozer (Bolos de 500 g):
Forno rotativo: ± 25 min. a 180°C
Forno de lares: ± 25 min. a 200°C

Dividir em empelos.

Deixar repousar durante 5 minutos

Após o descanso, elaborar as peças
e dar o formato de uma argola,
colocando-as num tabuleiro forrado 
com papel siliconizado.

BOLO REI

APARELHO 1 (Massa Mãe ou Isco:):
1.000 g
± 450 g

± 25 g
± 60 g

CREDI® BRIOCHE VEGAN
Água
LEVEDURA SECA CREDIN PASTELARIA
ou Levedura Fresca

RECEITA

APARELHO 2 (Massa):
1.510 g
1.100 g
300 g

± 250 g

Massa Mãe ou Isco (Aparelho 1)
CREDI® BRIOCHE VEGAN
Água
Bebida Vegetal

APARELHO 3 (Massa):
300 g
375 g

Açúcar
CREDIN MARGARINA MASSAS OU CREMES

APARELHO 4 (Mistura de Frutas):
500 g
700 g

CASCA DE LARANJA picada
Sultanas 

Massa Mãe ou Isco: Amassar os ingredientes do Aparelho 1 durante ± 15 
min. até obter uma massa fina e elástica. Temperatura final da Massa Mãe 
ou Isco: ± 25/27°C.

Fermentar: ± 90 min. a 30/35°C e 70% humidade até triplicar o volume.

Aparelho 2: Juntar a Massa Mãe aos ingredientes do Aparelho 2 e 
amassar até ficarem bem incorporados. Adicionar os ingredientes do 
Aparelho 3 e amassar até obter uma massa fina e elástica. No final 
adicionar a mistura de frutas (Aparelho 4) e amassar lentamente 
até a massa ficar homogénea. Tempo total de amassadura ± 15 min. 
(amassadeira espiral). Temperatura final da massa: ± 27/28°C.

Fermentar: ± 2 horas e 30 min. (30°C e 70% de humidade).

Cozer: Forno rotativo: 150°C Forno de lares: ± 180°C / 190°C
± 30 a 35 min. (peças de ± 500 g)

Descansar (estancar) a 30°C e 70% humidade até a massa duplicar o 
volume (± 60 min.).

Pesar peças de ± 500 g (forma pequena), enrolar e descansar ± 15 min. 
Enrolar novamente e colocar nas formas de papel.

Dar um corte em cruz e colocar uma noz de margarina no centro.

Após a cozedura virar os bolos para baixo, atravessar a base do bolo com 
uma vareta e pendurar no arreão até esfriar.

PANETTONE



que já tem ao seu dispor, produtos desenvolvidos 
pela CREDIN Portugal, há vários anos, que 
permitem elaborar receitas Vegan?Sabia?

A segurança alimentar é de extrema importância quando se opera na industria alimentar.
A certificação BRC Food Safety representa o cumprimento de rigorosos parâmetros de qualidade, segurança e 
responsabilidade alimentar reconhecidos internacionalmente.
 
Esta certificação é o resultado do trabalho desenvolvido por todas as equipas na CREDIN Portugal, no qual nos 
orgulhamos, pois valoriza o nosso constante esforço pela melhoria contínua.

 

 

CREDI®  BRIOCHE VEGAN CREDI® NATAS VEGAN

CREDI® CAKE VEGAN

TODOSpara

inclusive
veganos!
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