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Receita para a Tradicional Pastelaria Dinamarquesa

Procedimento

RECEITA:                       Tradicional Pastelaria Dinamarquesa

                                         1000 g  água gelada
                                            120 g  levedura
                                           500 g  ovos (+5°C) - aprox. 10
                                        3000 g  PASCO VIENER 

Procedimento:           Misture todos os ingredientes na 
                                        amassadeira

Amassadeira em 
espiral:                          5  min. na 1.a velocidade 
                                      2  min. na 2.a velocidade

                                        2300 g de Margarina Folhados equivalendo  
                                        a aprox. 50% do peso da massa.
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Molde a massa num quadrado de aprox. 40x40 cm e a 
Margarina Folhados num quadrado de aprox. 30x30 cm. 
Envolva cuidadosamente a margarina na massa.
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Lamine a massa até uma altura de 12-15 mm em 5-7 passagens no 
laminador.
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Dê á massa 3 voltas simples, 3x3 (27 folhas de margarina). 
De cada vez lamine a 12-15 mm.
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Após a última volta lamine a massa até aprox. 15mm e tenda as 
peças no tamanho desejado.
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As peças de folhado tendidas devem agora repousar no frio 
durante aprox. 20  min.. Este procedimento é necessário para 
reduzir a actividade da levedura e permitir a distenção da massa. 
Tapar a massa com um plástico para evitar a formação de crosta. 
Isto é muito importante.
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As peças de folhado podem agora ser tendidas nos tamanhos 
desejados para a Pastelaria Dinamarquesa. Se a massa estiver no 
congelador será conveniente mudá-la para o frio normal durante 
o período de preparação de modo a evitar a sua 
congelação.
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     SUGESTÕES:
★  Água tão fria quanto possível
★  Levedura fresca
★  O PASCO VIENER pode ser armazenado no frigorífico
★  Margarina com a qualidade Credin
★  A massa e a Margarina Folhados deverão a mesma consistência



Variedades da Pastelaria Dinamarquesa Tradicional

“DINAMARQUESES”: 40 unidades
Tenda 1 800 g de massa de Folhado Dinamarquês em 
peças de 36x90 cm, com aprox. 4 mm de altura.
Corte em quadrados de 9x9 cm.
Com saco de pasteleiro deposite aprox. 3 g de 
CREDIN PETIT FOUR DE AMÊNDOA em cada quadrado 
fechando-os como na fotografia.
Levedação: 45 min. a 34°C, 70% de humidade.
Pincele as peças com ovo e pressione o meio com o dedo. 
Cubra com 20 g BAGE CREMIN ou VANICREM, creme de 
pasteleiro pronto a usar.
Cozedura: 13 min. a aprox. 230°C.
Pinte com CREDIGEL BRILHO ou CREDIGEL PRONTO

“INGLESES”: 40 unidades
Tenda 1 800 g de massa de Folhado Dinamarquês em 
peças de 36x90 cm, com aprox. 4 mm de altura.
Forme quadrados de 9x9 cm e corte com o cortante 
especial para Pastelaria Dinamarquesa.
Com saco de pasteleiro deposite 3 g de CREDIN PETIT 
FOUR DE AMÊNDOA e feche os quadrados como na 
fotografia.
Levedação: 45 min. a 34°C, 70% de humidade.
Pincele as peças com ovo e recheie com 20 g de creme de 
pasteleiro CREDIN.
Cozedura: 13 min. a aprox. 230°C.
Pinte com CREDIGEL BRILHO ou CREDIGEL PRONTO.

“CARACÓIS”: 40 unidades
Tenda 1800 g de massa de Folhado Dinamarquês em 
peças de 60x80 cm, com aprox. 2,5 mm de altura.
Cubra com doce de amêndoa (300 g de creme de 
pasteleiro Credin, em pó + 300 g de CREDIN PETIT FOUR 
DE AMÊNDOA + 900 g de água) e pulverize com canela.
Tenda em rolo como na fotografia e corte em peças de 2 cm.
Levedação: 45 min. a 34°C, 70% de humidade.
Cozedura: 12 min. a aprox. 230°C.
Riscar com CREDIN FONDANT, CREDICAU CREME ou 
CREMA CHOCOLATE.

“PENTES”: 40 unidades
Tenda 2 000 g de massa de Folhado Dinamarquês em 
peças de 50x100 cm, com aprox. 3 mm de altura.
Recheie com doce de amêndoa (300 g de creme de 
pasteleiro Credin, em pó + 300 g de CREDIN PETIT 
FOUR DE AMÊNDOA + 900 g de água). Feche como na 
fotografia.
Una as duas pontas de modo a que o recheio fique no 
meio e volte a dobra contra a mesa. Pincele com ovo e 
decore com amêndoa laminada antes de cortar.
Levedação: 45 min. a 34°C, 70% de humidade.
Polvilhe com açúcar.
Cozedura: 12 min. a aprox. 230°C.
Pinte com CREDIGEL BRILHO ou CREDIGEL PRONTO.

“BARRAS DINAMARQUESAS”: 5 unidades
Tenda 1 000 g de massa de Folhado Dinamarquês em 
peças de 33x110 cm, com aprox. 2 mm de altura.
Corte 5 peças de 33x10 cm.
Recheie com duas tiras de doce de amêndoa (300 g de 
creme de pasteleiro Credin, em pó + 300 g de CREDIN 
PETIT FOUR DE AMÊNDOA + 900 g de água) e coloque 
nas formas. Cubra a restante massa com o mesmo doce 
de amêndoa, enrole e corte em 30 pequenos “caracóis”.
Coloque 6 em cada uma das formas.
Levedação: 60 min. a 34°C, 70% de humidade.
Cubra com amêndoa laminada.
Cozedura: 14-16 min. a aprox. 220°C. Risque com CREDIN 
FONDANT, CREDICAU CREME ou CREMA CHOCOLATE.
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Outras receitas

      1200 g água gelada
         150 g  levedura
         250 g  ovos (aprox. 5)
     3000 g  PASCO VIENER

Procedimento:
Misturar todos os ingredientes na 
amassadeira.

Amassadeira em espiral: 
5  min. na 1.ª velocidade
2  min. na 2.ª velocidade

Amasse até a massa ficar macia.

Deixe a massa descansar durante 
5 min. antes de ser laminada.

Use 1 500 g de Margarina Folhados.
Dê 2 voltas em livro, 2x4 (16 folhas de 
margarina).

Lamine a 10 mm entre cada volta.

Deixe descansar 10 min. entre as duas 
voltas.

Deixe a massa no frio durante 20 min.

Lamine até aprox. 3 mm e forme os 
croissants.

Levedação: Aprox. 45 min.

Cozedura: 14 min. a aprox. 220°C com um 
pouco de vapor na inserção.

CROISSANT

      1200 g  água fria
         150 g  levedura
         250 g  ovos (aprox. 5
     3000 g  PASCO VIENER 

Procedimento:
Misturar todos os ingredientes na 
amassadeira.

Amassadeira em espiral: 
5  min. na 1.ª velocidade
2  min. na 2.ª velocidade

Amasse até a massa ficar macia.

Deixe a massa descansar 5 min. antes de 
ser laminada.

Use 1 500 g de Margarina Folhados.
Dê 2 voltas em livro (2x4) e 1 volta 
simples (1x3) (48 folhas de margarina)
Lamine a 10 mm entre cada volta.
Deixe descansar 10 min. antes da 
última laminagem.
Deixe a massa no frio durante 20 min. 
Lamine até aprox. 4 mm e forme os rolos 
(ver fotografia).

Levedação: Aprox. 45 min.

Cozedura: 14 min. a aprox. 220°C com um 
pouco de vapor. 

ROLOS DINAMARQUESES LAMINADOS

       1100 g  água (aprox.)
        300 g  margarina massas
        200 g  levedura
         250 g  ovos (aprox. 5)
           50 g  açúcar
     3000 g  PASCO VIENER

Procedimento:
Misturar todos os ingredientes na 
amassadeira.

Amassadeira em espiral: 
2  min. na 1.ª velocidade
5  min. na 2.ª velocidade

Amasse até a massa ficar macia.

Temperatura da massa: 27°C

Deixe a massa descansar durante 
10 min. antes de ser laminada.
Lamine 1 000 g em peças com 
25x120 cm.
Recheie com doce de amêndoa (300 g de 
creme de pasteleiro Credin, em pó + 300 g 
de CREDIN PETIT FOUR DE 
AMÊNDOA + 900 g de água) e polvilhe 
com um pouco de canela.
Divida em 4 peças.

Faça os rolos e corte como na fotografia.

Levedação: Aprox. 45 min.

Cozedura: 15 min. a 210°C.

TRANÇAS DINAMARQUESAS


