


O Mediterrâneo não é apenas um mar interior que liga três continentes.
É o berço de civilizações que influenciaram a história da humanidade,

nos últimos milénios.

É uma identidade cultural que nasceu nas praias ensolaradas
e nas paisagens marcadas por oliveiras retorcidas pelo vento. É um modo
de ver, pensar e agir, construído pelo prazer em desfrutar uma excelente 

e saborosa refeição, em convívio com a família e amigos. Sem pressa!

A dieta mediterrânea traduz este estilo de vida. É a combinação perfeita
e equilibrada de ingredientes naturais como frutas, legumes, cereais

e sementes, cozinhados e temperados com azeite. E claro, o pão!

Os consumidores, cada vez mais exigentes e informados, procuram 
maior variedade de produtos, de qualidade,

com sabores regionais e genuínos.
 

Assim nasceu… Gb Mediterrâneo

Mix semi-completo para o fabrico de pão especial com azeite virgem extra,
tomate, cebola, azeitonas e orégãos. 

Descubra a mistura perfeita entre o sabor e a cultura

É o produto perfeito para o fabrico de pães com:
Sabor tipicamente mediterrânico, equilibrado
e agradável ao paladar;
Aroma distinto e requintado;
Bom volume;
Côdea muito crocante;
Excelente estrutura de miolo;
Cor dourada intensa,
onde contrastam
os ingredientes.

Gb Mediterrâneo

É um produto muito tolerante, adequado a todos os tipos 
de processo e com bom desenvolvimento no forno.

Permite maior absorção de água e tem múltiplas 
aplicações, tanto na panificação, como na pastelaria fina.



PÃO MEDITERRÂNEO
Um início de refeição saboroso.

Simples, ou acompanhado com um bom azeite e uns grãos de sal, 
com todo o sabor da gastronomia mediterrânica.

1. Amassar todos os ingredientes, durante 2 minutos em primeira 
velocidade, e depois 10 a 15 minutos em segunda velocidade;
2. Deixar repousar durante 15 a 20 minutos;
3. Pesar e tender no formato desejado;
4. Fermentar entre 45 a 60 minutos;
5. Polvilhar com farinha e cortar as peças;
6. Cozer a 230ºC durante 25 a 35 minutos para formatos maiores e 
para peças pequenas cozer a 250ºC durante 10 a 15 minutos, com 
vapor no início da cozedura.

Processo de Elaboração

Receita

Água
Gb Mediterrâneo
Farinha Trigo T65
Levedura fresca AB Mauri

Ingredientes Quantidade (Kg)
6,000
5,000
5,000
0,300



1. Amassar todos os ingredientes, durante 2 minutos em primeira 
velocidade, e depois 10 a 15 minutos em segunda velocidade;
2. Deixar repousar durante 15 a 20 minutos;
3. Pesar e tender no formato desejado;
4. Fermentar entre 45 a 60 minutos;
5. Polvilhar com farinha e cortar as peças;
6. Cozer a 230ºC durante 25 a 35 minutos para formatos maiores 
e para peças pequenas cozer a 250ºC durante 10 a 15 minutos, 
com vapor no início da cozedura.

Processo de Elaboração

PÃO MEDITERRÂNEO COM CEREAIS

Receita

O verdadeiro sabor do mediterrâneo num Pão dourado 
e crocante. Surpreenda com variedade e inovação.

Água
Gb Mediterrâneo
Farinha Trigo T65
Gb 5 Sementes
Levedura fresca AB Mauri

Ingredientes Quantidade (Kg)
6,500
5,000
5,000
2,000
0,300



1. Amassar todos os ingredientes, durante 2 minutos 
em primeira velocidade, e depois 10 a 15 minutos em 
segunda velocidade;
2. Pesar e cortar no formato desejado;
3. Colocar em tabuleiros canelados;
4. Fermentar entre 25 a 30 minutos;
5. Cozer a 180ºC durante 15 a 20 minutos, consoante
o tamanho da peça.

Processo de Elaboração

GRISSINI MEDITERRÂNEO
Um, dois, três… o difícil é parar de comer estes grissini.
Entradas mais apetitosas com os grissini provenientes

do Mediterrâneo, ideais para combinar com presunto
queijo ou com um simples fio de azeite.

Receita

Gb Mediterrâneo
Farinha Trigo T65
Água
Azeite
Levedura fresca AB Mauri

Ingredientes Quantidade (Kg)
5,000
5,000
4,500
0,500
0,300



SNACK MEDITERRÂNEO

1. Amassar todos os ingredientes, durante 2 minutos em primeira 
velocidade, e depois 10 a 15 minutos em segunda velocidade;
2. Deixar repousar 5 minutos;
3. Estender a massa usando o laminador ou o rolo até uma altura
de 5mm;
4. Cortar em rectângulos de 3x2cm;
5. Cobrir com Gb 5 Sementes, caso pretenda;
6. Fermentar 25 a 30 minutos;
7. Cozer a 180ºC, durante 15 a 20 minutos.

Processo de Elaboração

Pequenos snack dourados.
Ideais para uma pausa, a qualquer hora, em qualquer lugar.

Receita

Gb Mediterrâneo
Farinha Trigo T65
Água
Azeite
Levedura fresca AB Mauri
Gb 5 Sementes

Ingredientes Quantidade (Kg)
5,000
5,000
4,500
0,500
0,300

q.b



MERENDA MEDITERRÂNEA

1. Amassar todos os ingredientes, excepto a margarina folhados, 
durante 2 minutos em primeira velocidade e 10 a 15 minutos
em segunda velocidade;
2. Deixar repousar 10 minutos;
3. Aplicar a margarina folhados, dando duas voltas livre;
4. Deixar repousar durante 15 minutos;
5. Aplicar duas voltas livre e uma em livro;
6. Cortar e formar em Merenda, com o peso desejado;
7. Pintar com ovo e cobrir com Gb 5 Sementes;
8. Cozer a 220ºC. durante 15 a 20 minutos.

Processo de Elaboração

Uma tarde solarenga de verão.
Ideal para uma pausa, com a verdadeira essência do mediterrâneo.

Receita

Gb Mediterrâneo
Farinha Trigo T65
Água
Margarina Folhados
Manteiga sem sal
Gb 5 Sementes

Ingredientes Quantidade (Kg)
5,000
5,000
5,000
5,000
1,500

q.b



VOL-AU-VENT MEDITERRÂNEO

1. Amassar todos os ingredientes, excepto a margarina folhados, 
durante 2 minutos em primeira velocidade e 10 a 15 minutos
em segunda velocidade;
2. Deixar repousar 10 minutos;
3. Aplicar a margarina folhados, dando duas voltas livre;
4. Deixar repousar durante 15 minutos;
5. Aplicar duas voltas livre e uma em livro;
6. Cortar nas formas desejadas e formar o vol-au-vent;
7. Pintar com ovo;
8. Cozer a 220ºC, durante 15 a 20 minutos.

Processo de Elaboração

Surpreenda com esta receita inovadora.
Combina bem com tudo, principalmente com a sua imaginação.

Receita

Gb Mediterrâneo
Farinha Trigo T65
Água
Margarina Folhados
Manteiga sem sal

Ingredientes Quantidade (Kg)
5,000
5,000
5,000
5,000
1,500




