
SOLUÇÕES
CLEAN LABEL

Apresentamos os nossos produtos para
elaborar produtos com etiqueta limpa



Os consumidores estão cada vez mais preocupados
com a sua alimentação. Procuram alimentos sem
aditivos, sem conservantes e corantes  artificiais.   

SOLUÇÕES CLEAN LABEL

Conheça as nossas soluções para elaborar
produtos de panificação Clean Label.   



INDÍCE
MELHORANTES
Activapan

Superpan Plus

X-TRA Fresh 
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MASSAS MADRE
Aromaferm Durum Ferment 110

Aromaferm Rye Ferment 80

Aromaferm Wheatgerm Ferment 155

Vivo Il Lievito Naturale

Ferment Sauer 
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MIXES

PÃES COM CEREAIS E SEMENTES
Premix Multiseed

Pão Aveia AC

Mix Azteca

PÃES ALEMÃES
Gb Tradição Malzornbrot

Germanbrot

PÃES ESPECIAIS
Premix Classic 

Gb Milho & Girassol

Rustic Style

Integral Style

Arizona Style 

GRÃOS ANCESTRAIS
Granum Espelta

Granum Quinoa

Granum Teff

PÃES DE CORES
Funny Mix Beterraba

Funny Mix Abóbora

Funny Mix Grão-de-bico

Funny Mix Violet

Funny Mix Exotic
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COMPLEMENTOS
Mauri Natur

Soft Bread Nature

Mix Aveia 
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MELHORANTES 
CLEAN LABEL

ACTIVAPAN
Melhorante industrial para o fabrico de vários

tipos de pão.
   
Boa tolerância. Corrige as deficiências das farinhas e
confere estabilidade ao processo de fabrico. 

Aplicação
0,8 – 1,2% sobre o peso da farinha.

Embalagem                                                  Vida Útil
Saco de 15 kg                                                6 meses

Melhorante Universal Concentrado para todos os
tipos de fabrico.

 
Boa tolerância e estabilidade nas várias fermentações -
permite refrigerações até 12 horas.

Aplicação
0,5% sobre o peso da farinha.

Embalagem                                                  Vida Útil
Saco de 15 kg                                                6 meses

SUPERPAN PLUS
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MELHORANTES 
CLEAN LABEL

X-TRA FRESH

Melhorante para o fabrico de pão e pães
especiais.

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

Aplicação
0,5% sobre o peso da farinha.

Embalagem                                                  Vida Útil
Saco de 15 kg                                                 9 meses
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MASSAS MADRE
CLEAN LABEL

AROMAFERM DURUM FERMENT 110
 Massa madre de trigo duro desidratada.

   
Obtêm-se pães com excelente aroma e sabor,
ligeiramente ácido, muito agradável ao palato. Os pães
apresentam bom volume e destacam-se, em particular,
pela sua côdea crocante e cor dourada intensa. 

Aplicação
3 a 5% sobre o peso da farinha.

Embalagem                                                  Vida Útil
Saco de 12,5 kg                                              12 meses

Massa madre de centeio desidratada.
 
Obtêm-se pães com excelente aroma e com um toque
de centeio. Os pães apresentam bom volume, com côdea
crocante de cor dourada intensa. O miolo é húmido, com
alveolado bastante aberto. 

Aplicação
3 a 5% sobre o peso da farinha.

Embalagem                                                  Vida Útil
Saco de 12,5 kg                                              12 meses

AROMAFERM RYE FERMENT 80
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MASSAS MADRE
CLEAN LABEL

AROMAFERM WHEATGERM FERMENT 155
 
 

Massa madre de gérmen de trigo desidratada.
   
Obtêm-se pães com sabor intenso, ligeiramente amargo
que perdura no palato. Os pães apresentam bom
volume, côdea crocante de cor dourada intensa. O miolo
tem uma textura suave e alveolado aberto. 

Aplicação
2 a 4% sobre o peso da farinha.

Embalagem                                                  Vida Útil
Saco de 12,5 kg                                              12 meses

Massa madre de centeio desidratada.
 
É um produto em pó obtido a partir de uma massa
madre que é refrescada diariamente à mais de 100 anos.
Os seus ingredientes seleccionados permitem substituir a
massa madre tradicional, com resultados excelentes. 

Aplicação
20% sobre o peso da farinha.

Embalagem                                                  Vida Útil
Saco de 10 kg                                                12 meses

VIVO IL LIEVITO NATURALE
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MASSAS MADRE
CLEAN LABEL

FERMENT SAUER
 
 

Isco líquido de fermentação natural.
   
Confere ao pão uma acidez agradável e característica
das massas com longas fermentações, adequado a
pães de alto teor de acidez. Produto original alemão que
permite obter um miolo resistente ao esfarelamento. 

Aplicação
2 a 4% sobre o peso da farinha.

Embalagem                                                  Vida Útil
Bag in Box 10 l                                               18 meses
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MIXES
CLEAN LABEL

Mix para a elaboração de pão maltado de flocos,
sementes e fibras. Fonte de Fibra.

   
Sem conservantes, com massa madre inactiva e farinha
maltada que confere aromas e sabores característicos.
Obtêm-se pães com miolo compacto e ao fatiar não
perde a sua estrutura. 

Aplicação
50% sobre o peso da farinha.

Embalagem             Vida Útil
Saco 15 Kg                6 meses

PREMIX MULTISEED 
 

  

Mix para o fabrico de pão com farinha e flocos de
aveia, flocos de centeio, sementes de linhaça,
sementes de girassol e sementes de sésamo.

   
Com massa madre incorporada. Sabor agradável, com
um ligeiro toque rústico. Aroma e crocância agradáveis.     

Aplicação
100%

Embalagem             Vida Útil
Saco 15 Kg                6 meses

PÃO AVEIA AC 
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MIXES
CLEAN LABEL

MIX AZTECA
 
 

Mix para elaborar pão especial que combina
alguns dos alimentos da tradição Azteca: a chia,

o milho, as sementes de girassol e tomate
   
A combinação de ingredientes com as especiarias
resulta num original e requintado sabor.

Aplicação
50% sobre o peso da farinha.

Embalagem             Vida Útil
Saco 20 Kg                6 meses
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GB TRADIÇÃO MALZKORNBROT 
 
 

Mix semi-completo para o fabrico de pão alemão
com malte e sementes.

   
Confere um excelente sabor a malte. Possibilita o fabrico
de pães com elevado valor nutritivo, dado que é
composto por 3 cereais (trigo, centeio e aveia) e 3
sementes (soja, linho e girassol).  

Aplicação
50% sobre o peso da farinha.

Embalagem             Vida Útil
Saco 15 Kg                12 meses



MIXES
CLEAN LABEL
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PREMIX CLASSIC 
 
 

Mix concentrado para a elaboração de pães com
maior duração.

   
Formulação simples e fácil de aplicar. Com massa
madre desactivada. Obtêm-se pães com côdea dourada
e crocante, miolo macio e fresco, de cor natural. Sem
conservante.

Aplicação
10% sobre o peso da farinha.

Embalagem             Vida Útil
Saco 15 Kg                6 meses

Mix para a elaboração de pão maltado com
cereais e sementes.

A combinação de distintas farinhas de cereais maltados,
as sementes de girassol, linhaça castanha, soja e milho 
 resulta num pão aromático e de excelente sabor. 
   

Aplicação
50% sobre o peso da farinha.

Embalagem             Vida Útil
Saco 20 Kg                6 meses

GERMANBROT 
 
 



MIXES
CLEAN LABEL

12

Mix semi-completo para o fabrico de pão com
farinha de milho e sementes de girassol.

   
Confere ao pão um excelente sabor e aroma. Miolo bem
alveolado e côdea estaladiça. Bom volume. Garante a
regularidade do processo e boa qualidade final.   

Aplicação
50% sobre o peso da farinha.

Embalagem             Vida Útil
Saco 15 Kg                6 meses

GB MILHO & GIRASSOL 
 
 

RUSTIC STYLE
 
 

Mix semi-completo para o fabrico de pães soft
rústicos.

   
Elaborado com Massa Madre inactiva e conservante
natural. Bom volume, côdea crocante e miolo alveolado.
Produto muito versátil.

Aplicação
50% sobre o peso da farinha.

Embalagem             Vida Útil
Saco 15 Kg                6 meses



ARIZONA STYLE
 
 

Mix semi-completo para o fabrico de pães
especiais com farinha de milho.

   
Elaborado com farinha de milho e conservante natural.
Bom volume, miolo esponjoso, macio e fácil de comer.
Sabor e aroma de milho tostado..

Aplicação
50% sobre o peso da farinha.

Embalagem             Vida Útil
Saco 15 Kg                6 meses

MIXES
CLEAN LABEL

Mix semi-completo para o fabrico de pães especiais
com farinha integral.

Elaborado com farinha integral (96%), massa madre
inactiva e conservante natural. Bom volume. Miolo
esponjoso, macio e fácil de comer.

    
Aplicação
50% sobre o peso da farinha.

Embalagem             Vida Útil
Saco 15 Kg                6 meses

INTEGRAL STYLE
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GRANUM ESPELTA 
 
 

Mix completo com massa madre para o fabrico
de pão de espelta.

   
Com massa madre de gérmen de trigo incorporada.
Elaborado com farinha de espelta e flocos de espelta.
Fácil aplicação. Peças com bom volume.  

Aplicação
100%

Embalagem             Vida Útil
Saco 15 Kg                6 meses

Mix semi-completo para o fabrico de pães
especiais com diferentes variedades de quinoa.

   
Elaborado com farinha de quinoa e sementes de quinoa
branca, vermelha e preta. Produto muito tolerante a
qualquer processo. Côdea fina e crocante.      

Aplicação
50% sobre o peso da farinha.

Embalagem             Vida Útil
Saco 15 Kg                6 meses

MIXES
CLEAN LABEL

GRANUM QUINOA 
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MIXES
CLEAN LABEL

15

GRANUM TEFF 
 
 

Mix semi-completo com massa madre para o
fabrico de pães especiais com teff. 

   
Com massa madre de trigo incorporada. Elaborado com
farinha de teff e flocos de teff. Produto muito tolerante a
qualquer processo.
 
Aplicação
50% sobre o peso da farinha.

Embalagem             Vida Útil
Saco 15 Kg                6 meses

FUNNY MIX BETERRABA
 
 

Mix para o fabrico de pães especais com
beterraba.

   
Elaborado com farinha de beterraba e sementes de
sésamo preto. As sementes de sésamo, as especiarias e
o sabor da beterraba conferem carácter distinto e único.

Aplicação
50% sobre o peso da farinha.

Embalagem             Vida Útil
Saco 15 Kg                6 meses



MIXES
CLEAN LABEL
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Mix para o fabrico de pães especiais com
abóbora.

Elaborado com farinha e sementes de abóbora. A
abóbora e as especiarias conferem um sabor e aroma
agradáveis e únicos. Cor da côdea e miolo
características da abóbora. 
     

Aplicação
50% sobre o peso da farinha.

Embalagem             Vida Útil
Saco 15 Kg                6 meses

FUNNY MIX ABÓBORA
 
 

FUNNY MIX GRÃO-DE-BICO
 
 

Mix para o fabrico de pães especiais com grão-
de-bico.

   
Elaborado com farinha de grão-de-bico, sementes de
sésamo natural e espinafres. Cores da côdea e do miolo
características do grão-de-bico e espinafres. Sabor e
aroma agradáveis.

Aplicação
50% sobre o peso da farinha.

Embalagem             Vida Útil
Saco 15 Kg                6 meses



MIXES
CLEAN LABEL
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Mix para o fabrico de pães especiais com
cenoura e sementes de girassol.

Elaborado com uma combinação de cenouras (roxa e
laranja) que confere ao miolo uma cor característica.
Incorpora sementes de girassol que potenciam o seu
agradável sabor e textura.     

Aplicação
50% sobre o peso da farinha.

Embalagem             Vida Útil
Saco 15 Kg                6 meses

FUNNY MIX VIOLET
 
 

FUNNY MIX EXOTIC
 
 

Mix para a elaboração de pães especiais com
especiarias.

   
Aroma e sabor originais e exóticos. Com farinha de
lentilhas, tomate e sementes de quinoa vermelha. Sabor
ligeiramente picante ideal para criar pães com um toque
alegre e divertido. Todos os ingredientes são de origem
natural.

Aplicação
50% sobre o peso da farinha.

Embalagem             Vida Útil
Saco 15 Kg            6 meses



MAURI NATUR
 
 

Conservante natural obtido pela fermentação da
farinha de trigo.

   
Farinha fementada a partir de microrganismos. Impede o
crescimento de bolores. Combina farinha fermentada e
massa madre. Sabor neutro.

Aplicação
2% sobre o peso da farinha.

Embalagem                                           Vida Útil
Saco 15 Kg                                              12 meses

MIXES
COMPLEMENTOS

SOFT BREAD NATURE
 
 

Complemento que confere ao pão maior
longevidade.

   
Confere uma macieza duradoura e também pode ser
aplicado em pães com apenas alguns dias de vida, onde
melhora a sua comestibilidade.

Aplicação
0,5% sobre o peso da farinha.

Embalagem                                           Vida Útil
Saco 15 Kg                                              9 meses
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MIX AVEIA
 
 

Complemento para a elaboração de pães de
aveia. 

   
Permite ser adicionado a uma massa de pão ou
pastelaria convertendo-a numa massa para fabricar
produtos com aveia. Pode ser usado também como um
ingrediente (Farinha de aveia). 

Aplicação
Até 100% sobre o peso total da farinha, conforme receita.

Embalagem                                           Vida Útil
Saco 15 Kg                                               8 meses

MIXES
COMPLEMENTOS
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