
É o novo elemento da família de Softcakes com sumo de Fruta.
Depois do CREDI® Softcake Limão, que tem sido um grande sucesso, 
decidimos continuar a trabalhar em produtos de grande qualidade 
com presença de sumo de fruta.
Por isso criámos um Softcake com Cacau e pepitas com sumo de 
Framboesa.
Uma combinação que lhe permite fazer desde bolachas e biscoitos até 
aos bolos, tortas e tartes mais sofisticadas.

Porque quisemos incluir Framboesa?
• Os frutos vermelhos estão cada vez mais presentes na nossa

alimentação, porque são frutos naturalmente ricos em Vitamina C,
conhecida por promover um efeito antioxidante que ajuda a um
estilo de vida mais saudável.

• A sua cor viva, em tons de ruby, dá uma alegria única às receitas e à
montra do seu estabelecimento.

• E acima de tudo, porque neste produto conseguimos ter um equilíbrio 
entre o doce do sabor a chocolate com a acidez da framboesa, que lhe 
confere um equilíbrio saboroso e apetitoso.

• Os consumidores gostam e procuram de novidades, mas a verdade
é que os clássicos continuam a ter a sua força. Por isso é importante
combinarmos o melhor dos dois mundos. Receitas simples e práticas,
com um ingrediente versátil e aparência apelativa.
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PROCEDIMENTO:

Massa: Bater todos os ingredientes com raquete em velocidade lenta 
durante ± 4 minutos.
Depositar em formas, adequadas aos formatos que pretende confecionar, 
previamente untadas com spray desmoldante CREFINO ou E60.

Cozedura: (Bolos ou Entremeios) Cozer a ± 170 °C / 180 °C ± 45 minutos.
(Cupcakes, Muffins ou Queques) Cozer a ± 220 °C entre 15/20 minutos.

RECEITA:

Massa:
CREDI® SOFTCAKE RUBY
Ovos
Óleo
Água

1.000 g
320 g
270 g
200 g

e muffin s Ru by

Na mitologia grega, 
a framboesa era 
associada à fertilidade 
e os primeiros 
trabalhos artísticos 
cristãos mostram 
a associação da 
framboesa à bondade.



recheadas

Bolacha s Ru by
PROCEDIMENTO:

Massa: Misturar os ingredientes com raquete, em velocidade lenta ± 3 
minutos até obter uma massa homogénea.

Recheio: Misturar os ingredientes e bater com varas em velocidade média, 
durante ± 5 minutos.

Montagem: Retirar a massa da batedeira e fazer um rolo. Dividir o rolo em 
porções de ± 30 g e espalmar cada unidade.
Para elaborar cada bolacha, formar uma pequena cavidade ao centro 
de uma unidade e com o saco de pasteleiro colocar um pouco do 
recheio, seguidamente cobrir com outra unidade apertando bem toda a 
extremidade circular.
Depositar em tabuleiro previamente untado com spray desmoldante 
CREFINO ou forrado com papel vegetal ou siliconizado.
Cozer a ± 220 °C (forno de lares) durante ± 8 minutos.

Rendimento da Receita: 25 bolachas recheadas com ± 70 g. 

RECEITA:

Massa:
CREDI® SOFTCAKE RUBY
Ovos
Margarina CREDIN MASSAS
Farinha Trigo T55

Recheio:
CREDI CHEESECAKE
Queijo creme
Ovos
Água

1.000 g
100 g
300 g
100 g

100 g
240 g

50 g
130 g

As framboesas são nativas do 
centro-norte da Europa e parte da 
Ásia, sendo a Rússia o seu maior 

produtor. Para que a sua produção 
seja satisfatória, é necessário que a 
framboeseira seja submetida a pelo 

menos 700 horas por ano a uma 
temperatura inferior a 7 °C.



com cheesecake  
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PROCEDIMENTO:

Massa: Misturar os ingredientes com raquete em velocidade mínima ± 4 
minutos até obter uma mistura areada.

Recheio (Aparelho 1): Creme de queijo: Misturar os ingredientes e bater 
com varas em velocidade média durante ± 5 minutos.

Recheio (Aparelho 2): Batido Credi Softcake Ruby: Misturar os ingredientes 
e bater com raquete em velocidade lenta durante ± 3 minutos.

Montagem: Usar formas de tarte Ø 22 cm e colocar cerca de 200 g da 
mistura areada, moldar para cobrir toda a forma, prensar bem na base e 
puxar para forrar as laterais até ao topo.
Em cada tarte, adicionar cerca de 400 g de recheio do Aparelho 1 (Creme 
de queijo). 
Cobrir com cerca de 50 g do Aparelho 2 (Batido de Credi® Softcake Ruby) 
e envolver ligeiramente originando alguns desenhos.

Cozedura: Cozer a ± 170 °C (forno de lares) durante cerca de 40 minutos.

Rendimento da Receita: 3 Tartes com ± 600 g. 

RECEITA:

Massa areada:
CREDI® SOFTCAKE RUBY
Farinha Trigo T55
Margarina CREDIN BOLO REI

Recheio (Aparelho 1):
Creme de queijo
CREDI CHEESECAKE
Queijo creme
Ovos
Água

Recheio (Aparelho 2):
Batido de Credi Softcake Ruby
CREDI® SOFTCAKE RUBY
Ovos
Óleo
Água

330 g
115 g

 150 g

230 g
550 g
115 g

300 g

85 g
30 g
25 g
20 g

Consulte
mais receitas
no nosso site



PROCEDIMENTO:

Massa: Misturar os ingredientes com raquete em velocidade mínima 
durante ± 3 minutos até obter uma massa homogénea.
Depositar ± 800 g em 2 formas com Ø 18 cm, previamente untadas com 
spray desmoldante CREFINO.
Cozer a ± 170 °C / ± 180 °C durante ±45 min. (para as formas completas).
A massa restante colocar numa forma e cozer.

Recheio: Bater o creme CRELINE com varas em velocidade média durante
± 6 minutos, até ganhar firmeza.

Montagem e Decoração: Aproveitar as aparas de bolo, bem como o bolo 
pequeno e esfarelar para usar na decoração final.
Dividir o bolo em 3 camadas semelhantes e rechear cada camada com 
o creme batido.
Decorar o topo do bolo com o mesmo creme. 
Polvilhar o topo e as laterais com o bolo esfarelado.
Finalizar a decoração com frutos vermelhos ou silvestres.

Rendimento da Receita: 2 bolos com ± 1.400 g. 

Bolo F e s tivo Ru by
RECEITA:

Massa:
CREDI® SOFTCAKE RUBY
Ovos
Óleo
Água

Recheio:
Creme CRELINE

Decoração:
Frutos vermelhos ou silvestres

1.000 g
320 g
270 g
200 g

1.000 g

200 g

As framboesas 
conjugam um
toque de doçura 
com acidez, sendo 
conhecidas pela sua 
riqueza em nutrientes.


