
Credi Butter Cake



Premix pentru cake-uri și prăjituri cu aromă de unt. 

AVANTAJELE UTILIZĂRII 
■ aromă specială de unt ce dă o savoare deosebită cake-urilor   
■ textură delicată și umedă 
■ prospețime care se păstrează destul de mult timp  
■ se poate folosi atât la prepararea cake-urilor în variate forme și gramaje, cât și a blaturilor de 
prăjituri 
■ rapiditate și elasticitate în preparare: se pot face combinații cu diverse fructe, creme, 
filling-uri etc. 

 
REȚETE RECOMANDATE
Rețetă de bază        
Credi Butter Cake   2000 g      
Ouă (la temperatura camerei)      700 g   
Ulei          600 g    
Apă          450 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 ingredientelor cu mâna, lent.
Coacere: 170-180° C/40-50 min. în funcție de gramaj. 
 
Variante de cake-uri 
Se pot face combinații foarte interesante cu:

■ filling-uri pe bază de fructe din gama Credi Fruits
■ filling-uri din gama Cremento Filling : vanilla, cacao.

Vă recomandăm coacerea în tăvițe speciale din hârtie cu suprafața mai mare și nu foarte înalte. 

Mod de lucru
Peste compoziția de cake turnată în taviță (aprox. ¾ din înălțimea tăviței), turnați cu ajutorul 
poch-ului cu doui linii drepte sau oblice din filling-ul preferat sau combinații de filling-uri. 

Pentru un aspect și mai apetisant și un plus de savoare, puteți presăra deasupra, înainte de coacere, 
un ”decor fraged” care se prepară foarte ușor: 

Credi Tartă    1000 g 
Margarină Paticrem Cremă    400 g 

Amestecați cu paleta mixerului, la viteză mică, aprox. 2-3 min. până obțineți o masă cu aspect de 
bulgărași mici. Nu mixați prea repede sau prea mult; veți obține un aluat omogen.       
Coacere: 170º C/40-50 min. 

AMBALARE  
10 kg net în saci de hârtie+polietilenă.
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