
 

 

Coca doce 
com MIX GRANDI OCCASIONI e DREIDOPPEL 

Primeira massa 

MIX GRANDI OCCASIONI 10,000 kg 
Farinha de trigo de força 0,900 kg 
Levedura 0,180 kg 
Água 4,700 kg 
Total 15,780 kg 
 
Segunda massa 

Primeira massa 15,780 kg 
Farinha de trigo de força 0,900 kg 
Açúcar 0,760 kg 
Mel 0,980 kg 
Gema de ovo 1,520 kg 

AROMA PANETONE 0,160 kg 
Manteiga (mole) 3,300 kg 

Uvas passas 3,600 kg 
ORANGEAT 0,600 kg 
ZITRONAT 0,600 kg 
Total 28,200 kg 
 
Processo de elaboração 

Primeira massa 

• Amassar os ingredientes 3 minutos em velocidade lenta e 6 minutos em velocidade 
rápida até conseguir uma massa fina e homogénea. 

• Temperatura da massa: 26 – 28 °C. 

• Repouso em bloco: 150 minutos a 32 °C e 75% H.R. (até quadruplicar o volume). 
 
Segunda massa 

• Amassar a primeira massa, a farinha, o açúcar e o mel em velocidade lenta durante  
8 minutos. Decorridos 5 minutos, adicionar as gemas gradualmente (amassar até formar 
a malha glutínica). 

• Amassar mais 8 minutos em velocidade rápida adicionando primeiro AROMA 
PANETONE e, depois, a manteiga em várias vezes até conseguir uma massa fina e 
homogénea. 

• No final da amassadura, adicionar as uvas passas, ORANGEAT e ZITRONAT e 
amassar em velocidade lenta até misturar completamente. 
É muito importante que a temperatura do recheio seja igual que à massa.  

• Temperatura da massa: 26 – 28 °C. 

• Repouso em bloco: 60 minutos a 30 °C e 70% H.R. 
  



 

 

Processo final e cozedura 

• Dividir peças de 0,600 kg e formar barras curtas.  

• Colocar as peças em tabuleiros previamente lubrificados, cobrir com plástico e 
fermentar durante 150 minutos em câmara de fermentação a 30 °C e 75% H.R. 

• Esticar as peças cravando os dedos para dar forma de focaccia alongada, pintar a 
superfície com manteiga líquida e polvilhar com açúcar granulado. 

• Cozer de entrada a 220 °C, baixando para 180 °C durante 16 – 18 minutos (se possível 
diretamente sobre lar). 

 
 
 


