
SOLUÇÕES
MILLENNIALS
Apresentamos as nossas soluções ideais
que vão ao encontro das necessidades
desta geração.



Esta geração procura um propósito maior em
todas as suas atividades, principalmente no

consumo.  
 

São críticos e exigentes nas suas compras e
ávidos pela inovação, pelos desafios e

transformações - nascidos entre 1980 e 2000,
na casa dos 20 e 40 anos.  

SOLUÇÕES GERAÇÃO MILLENNIALS

Conheças as nossas propostas
que satisfazem as

necessidades desta geração. 



INDÍCE

MIXES

PÃES COM CEREAIS E SEMENTES
Pão Aveia AC

Mix Azteca

Mix Aveia

PÃES ALEMÃES
Gb Tradição Malzornbrot

Germanbrot

Gb Tradição Baviera Escuro

Gb Tradição Centeio da Baviera

PÃES ESPECIAIS
Rustic Style

Integral Style

Arizona Style

Rustic'Art

Gb Milho & Girassol

Corvital

Gb Centeio Fibras

Gb Soja

Gb Mediterrâneo

 

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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PÃO AVEIA AC 
 
 

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

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



SOLUÇÕES
GERAÇÃO MILLENNIALS

5

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% 

Embalagem                Vida Útil
Saco 15 Kg                   8 meses

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                6 meses
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GERMANBROT 
 
 

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

GB TRADIÇÃO BAVIERA ESCURO 
 
 

Mix semi-completo para o fabrico de pão de
miolo muito escuro.

   
Distingue-se pela sua grande capacidade de
escurecimento da massa. Adapta-se a todos os tipos de
pão. Essencialmente é usado como complemento.

Aplicação
10-30% sobre o peso da farinha.

Embalagem             Vida Útil
Saco 15 Kg                9 meses
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GB TRADIÇÃO CENTEIO DA BAVIERA
 
 

Mix semi-completo para o fabrico de pão de
centeio escuro, tipo pão da Baviera.

   
Uma mistura equilibrada entre o centeio e o malte que
permite obter um sabor personalizado, distinto e
extremamente agradável. Já contém sal.

Aplicação
50% sobre o peso da farinha.

Embalagem             Vida Útil
Saco 15 Kg                9 meses

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
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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
 
 

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
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RUSTIC'ART 
 
 

Mix semi-completo para o fabrico de todo o tipo de
pães rústicos.

   
Possibilita o fabrico de pão artesanal, com os processos
actuais, de forma simples, rápida e rentável. Obtêm-se
pães com aroma e sabor de antigamente, com côdea
crocante, miolo aberto e elástico. Excelente conservação
e absorção de água.

Aplicação
20% sobre o peso da farinha.

Embalagem             Vida Útil
Saco 15 Kg                9 meses

GB MILHO & GIRASSOL 
 
 

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
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CORVITAL 
 
 

Mix semi-completo para o fabrico de pão
especial com sementes de chia.

   
Obtêm-se pães com teor reduzido de sal
comparativamente ao pão comum. Fonte de Ómega 3,
fibra e potássio. Confere  sabor e aroma, característicos
da chia.  Côdea fina e crocante. 

Aplicação
25% sobre o peso da farinha.

Embalagem             Vida Útil
Saco 15 Kg                6 meses

GB CENTEIO FIBRAS 
 
 

Mix semi-completo para o fabrico de pães de
mistura de Centeio Com Fibras.

   
Com elevado teor de fibras. É um produto bastante
versátil já que permite uma ampla variedade de
aplicações. Os pães distinguem-se pelo bom volume e
miolo fofo e resistente. 

Aplicação
50% sobre o peso da farinha.

Embalagem             Vida Útil
Saco 15 Kg                9 meses
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GB SOJA 
 
 

Mix semi-completo para o fabrico de pão com
soja.

   
Produto que permite elaborar pão com elevado
conteúdo de soja, elevado teor proteico, muito nutritivo.
Sabor e aroma muito agradáveis ao paladar. Já contém
sal.

Aplicação
10-30% sobre o peso da farinha.

Embalagem             Vida Útil
Saco 25 Kg                6 meses

GB MEDITERRÂNEO 
 
 

Mix semi-completo para o fabrico de pães
especiais com azeite virgem extra, tomate,

cebola, azeitonas e orégãos.
   
Aroma distinto e requintado. Côdea muito crocante.
Excelente estrutura de miolo, de cor dourada intensa,
onde contrastam os ingredientes.  

Aplicação
50% sobre o peso da farinha.

Embalagem             Vida Útil
Saco 15 Kg                6 meses



GRANUM ESPELTA 
 
 

GRANUM QUINOA 
 
 

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
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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
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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 e as especiarias
e o sabor da beterraba conferm carácter distinto e único.

Aplicação
50% sobre o peso da farinha.

Embalagem             Vida Útil
Saco 15 Kg                6 meses
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FUNNY MIX ABÓBORA
 
 

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 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
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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

FUNNY MIX VIOLET
 
 

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
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