


#EstamosConsigo



A crise causada pela pandemia da COVID-19 provocou um impacto importantíssimo nos 
hábitos de consumo da população. É evidente que temos vivido tempos de incerteza e 
que a evolução da situação, tanto sanitária, como económica, determinarão, em grande 
medida, o comportamento do consumidor.  

“MOMENTOS ÚNICOS, DE UNIÃO, PROCURANDO 
JUNTOS SOLUÇÕES EXTRAORDINÁRIAS”

É o momento de trabalharmos unidos, já que, com o esforço de todos, poderemos 
superar estes tempos extraordinários que estamos a viver.





UMA GAMA

A AB Mauri junta-se ao seu esforço, estando
ao seu lado, oferecendo soluções adaptadas aos
novos hábitos de consumo, com produtos com

maior frescura, mais macios, saudáveis,
de formatos maiores...

Uma gama equilibrada, com uma boa relação 
qualidade-preço. O nosso principal objectivo:  ajudar 

os profissionais do sector a superar esta situação.





oluções
FRESCURA

                X-TRA FRESH

MIXES
PREMIX MULTISEED

PREMIX BUN
PREMIX CLASSIC





Caracteriza-se por oferecer pães com maior conservação de frescura do miolo. 
É indicado para todos os tipos de pães. Excelente caramelização.

CARACTERÍSTICAS

X-TRA FRESH · Pão com maior frescura para todo o tipo de processos.

FRESCURA

0.5% sobre
o peso da
farinha

15 kg 9
meses

Se o que
procura
é frescura!





Mix para a elaboração de pão malteado com flocos e sementes. Sem 
conservantes, com massa madre inactiva e farinha malteada que confere aromas 
e sabores característicos. Obtêm-se pães com miolo compacto e ao fatiar não 
perde a sua estrutura Fonte de fibra (>6%) (fibra visível), no produto final.

CARACTERÍSTICAS
PREMIX MULTISEED · O pão perfeito para quem procura cuidar de si.

MIXES

RECEITA RECOMENDADA
Farinha T.65          5 Kg.
PREMIX MULTISEED            5 kg.
Água            6,3 l.
Levedura Fresca       0,3 kg.

Amassar todos os ingredientes até obter uma massa com pouca elasticidade.  Deixar repousar entre 20 a 30 min. 
Cortar e deixar repousar. Formar peças. Fermentar e cozer de acordo com o volume da peça.

50% sobre
o peso
da farinha

15 kg 6
meses

Farinhas: trigo e centeio/ Sementes: girassol, 
linhaça, sésamo natural / Flocos: Aveia, trigo / 
Farelos: Trigo e centeio.



Mix semi-completo para a elaboração de pães soft. Produto especial para fabricar pães 
soft de longa duração. Permite elaborar pães macios, bastante esponjosos e com grande 
�exibilidade. Confere volume, sabor e aroma agradáveis. Correctamente embalados, os 
produtos conservam-se frescos muito mais tempo.

CARACTERÍSTICAS
Se desejar aplicar a 10% para o fabrico de 
pãezinhos tipo frankfurt adicionar 1% de sal.

PREMIX BUN · Pães sempre fofos.

MIXES

RECEITA RECOMENDADA
Farinha T.65         9-8 kg.
PREMIX BUN       1-2 kg.
Água            5-6 l.
Levedura Fresca       0,4 kg.

Misturar a farinha com o produto e adicionar os restantes ingredientes. Amassar todos os 
ingredientes até obter uma massa elástica. Dividir e bolear. Pré-fermentação 15 min. Formar peças 
e fermentar. Cozer

10-20%
sobre o
peso da receita

15 kg 9
meses



Mix concentrado para a elaboração de pães com maior duração. Indicado para fabricar todos os tipos de pão. Sem conservante. 
Fórmula simples e fácil de aplicar. Com massa madre desactivada. Obtêm-se pães com côdea dourada e crocante, miolo macio e 
fresco, de cor natural. Especialmente adequado para o fabrico de pães que se consomem ao longo de mais de um dia, sendo o seu 
consumo mais agradável já que se mantêm fresco durante mais horas. Indicado para a venda de pães artesanais fatiados que se 
consomem num períodos até 72h. Produto �exível, com múltiplas possibilidades já que pode ser aplicado com todos os tipos de 
farinha e receitas, obtendo uma grande variedade de pães, que se caracterizam por maior frescura durante mais horas. Inclui sal, 
melhorante e massa madre.

CARACTERÍSTICAS
PREMIX CLASSIC · O pão de sempre com maior frescura.

MIXES

10% sobre
a farinha 15 kg 9

meses

RECEITA BASE RECOMENDADA
Farinha T.65      10 kg.
PREMIX CLASSIC               1 kg.
Água                               7 l.
Levedura                    0,200 kg.

Amassar todos os ingredientes até obter uma massa com pouca elasticidade. Deixar repousar 
entre 20 a 30 min. Cortar e deixar repousar. Formar peças. Fermentar e cozer de acordo com o 
volume da peça.



FRESCURA
X-TRA FRESH
Melhorante para elaborar todos os tipos de pão com maior frescura.

Embalagem 15 Kg
Vida Útil 9 meses

SE O QUE PROCURA É FRESCURA

MIXES
PREMIX MULTISEED
O pão perfeito para quem procura cuidar de si.

Embalagem 15 kg
Vida Útil 6 meses

SAUDÁVEL

MIXES
PREMIX MULTISEED
O pão perfeito para quem procura cuidar de si.

Embalagem 15 kg
Vida Útil 6 meses

SAUDÁVEL

MIXES
PREMIX MULTISEED
O pão perfeito para quem procura cuidar de si.

Embalagem 15 kg
Vida Útil 6 meses

SAUDÁVEL

MIXES
PREMIX CLASSIC
O pão de sempre mais fresco.

Embalagem 15 kg
Vida Útil 9 meses

O PÃO DE SEMPRE COM MAIOR FRESCURA

MIXES
PREMIX BUN
Pães soft sempre macios.

Embalagem 15 kg
Vida Útil 9 meses

PÃES SEMPRE FOFOS



Receba a nossa newsletter com informação sobre 
produtos, conselhos, receitas, lançamentos, 

promoções e descontos exclusivos.

Entre e �egiste-se!
www.abmauri.pt



AB MAURI PORTUGAL
Av. Salvador Allende, 99
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www.abmauri.pt


