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Nasce de uma das principais referências CREDIN - a nossa gama 
CREDI® Biscuit, conhecida por produtos que contam com uma grande 
história, uma qualidade e estabilidade garantida.

Para inovarmos, decidimos adicionar um ingrediente com um sabor 
facilmente conhecido e aceite pelos consumidores – o Mel.

Uma combinação que lhe permite fazer várias receitas, desde o Pão de 
Ló, até às diversas  aplicações de pastelaria, como tortas, guardanapos, 
ou ainda aplicações mais modernas, como panquecas, crepes e palitos 
de la reine.

Porque quisemos incluir mel?
• É um sabor característico em Portugal, muitas vezes utilizado em

receitas antigas e caseiras, conhecido pelas suas propriedades 
terapêuticas, sendo utilizado como substituto do açúcar na prepa-
ração de bolos.
 

• Tem um elevado valor energético e é rico em nutrientes que beneficiam 
o nosso organismo, tais como: vitaminas, minerais e aminoácidos.

• É um sabor que se conjuga muito bem com outros ingredientes,
como o limão, o gengibre ou a menta. Serve igualmente para
receitas salgadas, conjugando com mostarda ou caramelo salgado.

• O sabor característico do Mel permite aplicações em diversas cria-
ções de pastelaria, com um sabor reconhecido e valorizado pelos 
consumidores.

CREDI® BISCUIT MEL



Pão de Ló de Mel
Tipo Margaride

PROCEDIMENTO:

Massa: Misturar os ingredientes e bater com varas durante ± 7 / ± 8 
minutos em velocidade rápida e ± 2 minutos em velocidade lenta.
Depositar o batido em formas de barro previamente forradas com 
papel almaço.
Cozer a ± 220 °C, cerca de 45 minutos.
Após retirar as formas do forno, remover logo as respectivas tampas, 
tendo cuidado com o vapor de água que sai das formas.

Rendimento da Receita: 2 bolos com ± 850 g. 

1.000 g
550 g
300 g
100 g

RECEITA:

Massa:
CREDI® BISCUIT MEL
Ovos
Gemas 
Açúcar

PROCEDIMENTO:

Massa: Misturar os ingredientes e bater com varas durante ± 10 minutos 
em velocidade rápida e ± 1 minuto em velocidade lenta.
Depositar o batido nas respectivas formas previamente forradas com 
papel siliconizado ou almaço: ± 340 g batido para Ø 18 cm.
Cozer a ± 220 °C (forno Lares) durante ± 18 minutos.

Rendimento da Receita: ± 7 bolos.

500 g
500 g

1.000 g
400 g

RECEITA:

Massa:
CREDI® BISCUIT MEL
Ovos
Gemas 
Açúcar

Pão de Ló cremoso de Mel

A quantidade de mel que
as abelhas fabricam é
cerca de 3 vezes superior
àquela de que necessitam.



Meio quilo de mel é produzido a 
partir do néctar de mais de dois 

milhões de flores. O mel que 
utilizamos é multifloral,

beneficiando de diferentes florações.

Tor ta delícia
de Mel

Panqueca s

PROCEDIMENTO:

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

Recheio: Bater com varas em velocidade média, durante ± 8 minutos, 
até obter uma consistência firme.

Montagem: Desenformar as pastas e aparar os lados. Dividir cada pasta 
em 3 partes (20x40 cm) e depois dividir ao meio cada tira (10x40 cm). 
Rechear cada unidade com ±100 g de creme CRELINE, enrolar e congelar.

Decoração: Cobrir cada torta com CREDIN CREME DE OVO.
Polvilhar com açúcar granulado e queimar com o maçarico. 
Pintar com CREDIGEL PRONTO e cortar cada rolo para obter 3 tortas.

Rendimento da Receita: 36 tortas com ± 100 g.

RECEITA:

Massa:
CREDI® BISCUIT MEL
Ovos
Água

Recheio:
Creme CRELINE

Cobertura:
CREDIN CREME DE OVO
CREDIGEL PRONTO
Açúcar

500 g
600 g
250 g

1.200 g

1.000 g
400 g
250 g

500 g
165 g

500 g
415 g

RECEITA:

Massa:
CREDI® BISCUIT MEL
Farinha Trigo T55
Ovos 
Leite

PROCEDIMENTO:

Massa: Misturar CREDI® BISCUIT MEL,
farinha de trigo, ovos e bater com varas
em velocidade rápida durante ± 4 minutos.
Reduzir para velocidade lenta, adicionar
gradualmente o leite e bater durante ± 2 min.
Untar com spray desmoldante CREFINO
uma frigideira ou uma chapa de ferro
e colocar sobre o fogão em lume brando.
Depositar pequenas porções de massa
e cozinhar de ambos os lados.

Rendimento da Receita: ± 80 panquecas
com ± 20 g ou 40 panquecas com ± 40 g.



Char lot te Mel
PROCEDIMENTO:

Massa: Misturar os ingredientes com varas em
velocidade lenta ± 1 min. e em seguida bater em
velocidade rápida ± 5 minutos.
Usando um saco pasteleiro com boquilha lisa nº 11 e sobre
um tabuleiro coberto com papel almaço ou papel siliconizado,
depositar a massa em formato de palitos com ± 5 cm de comprimento
e depositar também em formato de círculos com Ø 12 cm.
Polvilhar com açúcar em pó lustre CREDIN.
Cozer a ± 220 °C (forno de lares) durante ± 6 minutos.

Recheio: Misturar todos os ingredientes e bater com varas ± 4 min.

Montagem: Depois de arrefecer, retirar do papel almaço as peças cozidas. 
Utilizar aros para semifrios com Ø 12 cm.
Aparar a base dos palitos e colocar à volta do aro com a face encostada 
e cobrir o fundo com a base de biscoito em formato redondo.
Com saco de pasteleiro, depositar o recheio alternadamente com os 
frutos silvestre sendo a última camada só com recheio. Colocar no frio 
até solidificar.
Decorar as charlottes com frutos silvestres frescos e conservar em 
ambiente refrigerado.

Rendimento da Receita: 5 mini charlottes, cada com ± 700 g. 

RECEITA:

Massa:
CREDI® BISCUIT MEL
Ovos

Polvilhar:
Açúcar em pó lustre CREDIN 

Recheio:
Creme CRELINE
CREDIART
Aroma Rum

Montagem:
Frutos Silvestres

Cobertura e Decoração:
Frutos Silvestres

1.200 g
900 g

q.b.

500 g
100 g

± 20 g

± 400 g

± 400 g

Muitos povos antigos, consideravam 
o mel um produto sagrado, sendo 
que alguns chegavam a utilizá-lo, 

inclusivamente, como meio de 
pagamento de impostos.




