
Credi Cake Chocolada
Credi Cake Toffee



Credi Cake Chocolada
Premix pentru prepararea cake-urilor și blaturilor de prăjituri cu ciocolată. 

AVANTAJELE UTILIZĂRII
■ completează gama de cake-uri ”soft” cu un produs special care conține ciocolată belgiană 
adevarată
■ se distinge prin aroma deosebită, amplificată și de conținutul de cacao din Brazilia 
■ umiditatea miezului, textura fină și gustul desăvârșit, precum și posibilitățile variate de 
combinare cu diverse alte ingrediente (Credi Orange Cake, Krem Napoleon, ciocolată Credi 
Dark Coating, frișcă, filling-uri cu fructe) fac din acest produs o tentație irezistibilă
■ excelent pentru prepararea de muffins

RETETE RECOMANDATE
Credi Cake Chokolada  1000 g
Ouă (la temperatura camerei)   350 g
Ulei vegetal     400 g  
Apă       200 ml

Mod de lucru:
Se pun în cuva mixerului ingredientele fluide, apoi premixul. Se mixează lent, cu ajutorul paletei, 
timp de max. 2 min. până se obține o pastă omogenă. Pentru cantități mici se recomandă 
amestecarea lentă cu mâna a ingredientelor.
Coacere: 170-180° C/40-60 min. în funcție de gramaj. 
Pentru muffins, folosiți forme speciale și micșorați timpul de coacere în funcție de gramaj.

Credi Cake Toffee
Premix pentru prepararea cake-urilor și blaturilor de prăjituri cu aromă de toffee. 

AVANTAJELE UTILIZĂRII
■ produsele finite se disting prin finețea și umiditatea texturii
■ aroma de toffee este accentuată de ingredientele pe bază de lapte din compoziția premixului

RETETĂ RECOMANDATĂ  
Credi Cake Toffee  1000 g  
Ouă (la temperatura camerei)   350 g
Ulei vegetal     400 g 
Apă       200 ml

Mod de lucru:
Se pun în cuva mixerului ingredientele fluide, apoi premixul. Se mixează lent, cu ajutorul paletei, 
timp de max. 2 min. până se obține o pastă omogenă. Pentru cantități mici se recomandă 
amestecarea lentă cu mâna a ingredientelor.
Coacere: 170-180° C/40-60 min. în funcție de gramaj.

AMBALARE
10 kg net în saci de hârtie+polietilenă. 
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