
Solução ideal para Croissant tipo Francês e outros bolos meio-folhados

•  Croissant estaladiço e miolo rendilhado
•  Para saborear simples ou recheado
•  Estável na refrigeração e congelação

CREDIN® CROISSANT



CREDIN® CROISSANT

Croissants recheados com creme de cacau e avelã NOVACREM FROST.
Estável no forno e congelação.

(I) Massa: 
CREDIN® CROISSANT                         1 Kg
Levedura Seca CREDIN PASTELARIA     ± 20 g
ou
Levedura fresca                                           ±60 g 
Água                                                            ±450 g

RECEITA BASE

(II) Margarina para voltas: 
MARGARINA CREDIN® CROISSANT/ 
/PASTEL DE NATA                                     500 g

PROCEDIMENTO:
Amassar os ingredientes (I) em veloc. média ± 6 min. Temperatura final: ± 24 °C. 
Descansar: ± 10 min. 
Estender a massa em quadrado. Colocar ao centro a placa de MARGARINA 
CREDIN®CROISSANT - PASTEL NATA e fechar com a massa. 
Dar 2 voltas em livro (2 x 4) até ± 8 mm. 
Tapar com plástico e descansar no frio: ± 10 min.
Laminar a massa a ± 4 mm e dividir no sentido do comprimento. 
Cortar triângulos e enrolar no formato de croissant. Colocar em tabuleiros 
previamente untados com CREFINO® spray ou forrados com papel siliconizado.
Levedar: ± 45 min. Pintar com ovo batido.
Cozer a ± 220°C/230°C. Tempo de cozedura: ± 18 min. 
Nota: Se o forno tiver vapor, dar banho logo após enfornar.  



(I) Massa: Semelhante à massa para o Croissant.

(II) Decoração: 
CREDICAU LISCREM          ± 50 a ± 75 g
Nota: Se pretender usar outras cores, sugerimos 
corante em Pasta ou em Pó: q.b. 

(III) Margarina para voltas: 
MARGARINA CREDIN® CROISSANT/ 
/PASTEL DE NATA                                        300 g

PROCEDIMENTO:
Depois de amassar, retirar 2/3 da massa e descansar tapada com plástico. Ao restante 1/3 
adicionar o CREDICAU LISCREM ou o corante e amassar até obter uma cor homogénea. 
Descansar a massa. Estender a massa sem cor, colocar a placa de MARGARINA CREDIN®
CROISSANT- PASTEL NATA e fechar com a massa. Dar 2 voltas simples (2 x 3) até ± 8 mm. 
Tapar com plástico e descansar no frio: ± 15 min. Laminar a massa corada até ± 4 mm. 
Laminar a massa clara até ± 9 mm e humedecer a superfície com água. Sobre esta massa 
colocar a massa corada e laminar o conjunto das massas até ± 4 mm. Dividir no sentido 
do comprimento. Cortar triângulos e enrolar em croissant. Colocar em tabuleiros previamente 
untados com CREFINO® spray ou forrados com papel siliconizado. Levedar: ± 45 min. 
Pintar com ovo batido. Cozer a ± 220 °C / 230 °C. Tempo de cozedura: ± 18 min. 
Desenfornar e pintar com CREDIGEL PRONTO ou CREDIGEL BRILHO (Quente).

PROCEDIMENTO:
Seguir o procedimento para o Croissant. 
Laminar a massa a ± 4 mm e dividir quadrados (9x9 cm). 
Ao centro colocar o creme de recheio pretendido ou 
a barrita de chocolate. Pincelar com água a borda exterior. 
Fechar dobrando em 3 ficando a costura para baixo. 
Colocar em tabuleiros previamente untados com 
CREFINO® spray ou forrados com papel siliconizado.
Levedar: ± 45 min. Pintar com ovo batido. 
Cozer a ± 220 °C / 230 °C. Tempo de cozedura: ± 18 min. 

(I) Massa: Semelhante à massa para o Croissant.

(II) Recheio: Variado
NOVACREM FROST
NOVACREM BARRITAS 
CREDIN® CREME DE OVO
Nota: A quantidade de recheio depende do número 
de peças a produzir.

CROISSANT MULTICOR

NAPOLITANAS

Croissants recheados com CREDIN® CREME DE OVO ou NOVACREM BARRITAS 
de chocolate. Estáveis no forno e congelação.



PROCEDIMENTO:
Seguir o procedimento para o Croissant. 
Laminar a massa a ± 4 mm e dividir ao meio no sentido do comprimento.
Colocar fatias de fiambre e/ou queijo ao longo da massa, dobrar e fechar. 
Com as costas de uma faca, fazer vincos na massa em diagonal para obter um desenho quadriculado.
Cortar peças com ± 7 cm de largura. Colocar em tabuleiros previamente untados com CREFINO spray ou forrados com papel siliconizado. 
Pintar com ovo batido e decorar com sementes de sésamo. Levedar: ± 45 min. 
Cozer a ± 220 °C / 230 °C. Tempo de cozedura: ± 18 min. 

(I) Massa: Semelhante à massa para o Croissant.

(II) Recheio: 
Queijo – Fatias
Fiambre – Fatias
Nota: A quantidade de recheio depende do número de peças a produzir.

MERENDAS, LANCHES OU MISTOS DE QUEIJO E/OU FIAMBRE

Sugestão: Croissant para refeição ligeira
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