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MELHORANTES

Processos Diretos

Produto
Clean 
Label

Embalagem Descrição Aplicação
Vida 
Útil

MEGATOP Saco 15 Kg

Melhorante para fabrico em linhas automáticas e processos 
exigentes. Máxima tolerância e estabilidade em fermentações curtas ou 
longas. Maior retenção de gás sem ruptura da estrutura panar. Dosagem 
variável em função da qualidade da farinha e do tipo de equipamentos. 
Garante excelentes resultados. Realça as qualidades do pão: aroma, sabor, 
cor e miolo.

0.8 - 1.2%
6 

meses

MEGA-TOP XP Saco 15 Kg

Melhorante para fabrico de pão em processos artesanais e linhas 
mecanizadas. Qualidade e tolerância para panificação eficaz em todas as 
fases do processo. Corrige a degradação natural das farinhas e equilibra as 
suas possíveis deficiências. Tem um bom desenvolvimento no forno, sendo 
bastante versátil. Confere ao pão uma boa cor e um excelente volume. A 
côdea é fina, crocante e com uma óptima caramelização e o miolo é branco.

0.8 - 1.2%
12 

meses

HIPERPAN Gb Saco 15 Kg

Melhorante para o fabrico de pão pequeno em linhas mecanizadas, 
produções artesanais ou industriais pouco exigentes. Corrige as deficiências 
das farinhas e confere estabilidade ao processo de fabrico. Uma boa 
tolerância e estabilidade em fermentações curtas ou longas. Maior retenção 
de gás sem ruptura da estrutura panar em processos artesanais.

0.8 - 1.2%
6 

meses

HIPERPAN 5 Saco 5 Kg

Melhorante para o fabrico de pão pequeno em linhas mecanizadas 
de produções artesanais ou industriais pouco exigentes. Corrige as 
deficiências das farinhas e confere estabilidade ao processo de fabrico. 
Uma boa tolerância e estabilidade em fermentações curtas ou longas. Maior 
retenção de gás sem ruptura da estrutura panar em processos artesanais.

0.8 - 1.2%
6 

meses

ACTIVAPAN √√ Saco 15 Kg

Melhorante industrial para o fabrico de vários tipos de pão. Boa 
tolerância. Corrige as deficiências das farinhas e confere estabilidade ao 
processo de fabrico. Boa tolerância e estabilidade nas várias fermentações 
(permite refrigerações até 12 horas). Uma maior retenção de gás sem 
ruptura da estrutura panar em processos artesanais.

0.8 - 1.2%
6 

meses

SUPERPAN PLUS √√ Saco 15 Kg

Melhorante universal concentrado para todos os tipos de fabrico. Boa 
tolerância. Corrige as deficiências das farinhas e confere estabilidade ao 
processo de fabrico. Boa tolerância e estabilidade nas várias fermentações - 
permite refrigerações até 12 horas. Uma maior retenção de gás sem ruptura 
da estrutura panar em processos artesanais.

0,5%
6 

meses
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Processos Frio

Produto
Clean 
Label

Embalagem Descrição Aplicação
Vida 
Útil

MEGAFRIO ULTRA Saco 15 Kg

Melhorante para o fabrico de pão em processos de frio com mais de 
36h – Fermentação Controlada e Retardada, Congelação de Massas. 
Melhorante de grande qualidade e tolerância para panificação eficaz e 
tolerante em todas as fases do processo. Corrige a degradação natural das 
farinhas e equilibra as suas possíveis deficiências. Garante uma côdea fina e 
crocante sem o aparecimento de bolhas de frio. Excelente desenvolvimento 
no forno. Confere uma boa caramelização - cor e volume excelentes. Miolo 
branco. Assegura a regularidade do produto final.

0.8 - 2%
9 

meses

MEGAFRIO

Saco 5 Kg
Melhorante para processos de congelação de massa, fermentação 
controlada e retardações, até 48 horas. Tem efeito corrector sobre a 
farinha, exerce uma forte acção de suporte na massa e regula o processo 
fermentativo. Evita a formação de “bolhas”, mesmo onde as condensações 
sejam elevadas - nomeadamente nos processos de descongelação e 
fermentação.

0.8 - 2%
9 

meses

Saco 15 Kg

MEGAFRIO Gb
Saco 5 Kg

Melhorante para processos de frio automatizados e industriais em 
fermentação controlada e retardações (até 24 horas) ou em processos 
directos. Tem efeito corrector sobre a farinha, exerce uma forte acção de 
suporte na massa e regula o processo fermentativo. Máxima retenção de gás 
sem ruptura da estrutura panar, permitindo obter um pão com grande volume.

0.8 - 2%
9 

meses

Saco 15 Kg

MAXIPAN Gb Saco 15 Kg

Melhorante indicado para processos de fermentação controlada 
e retardada até 72 horas. Produto muito tolerante, mesmo em 
processos mais exigentes. Garante uma côdea sem bolhas de frio. Oferece 
segurança e estabilidade na amassadura. Máximo rendimento. Excelente 
desenvolvimento no forno. Bom volume e excelente abertura. Côdea 
dourada e crocante.

0.8 - 1.2%
9 

meses

X-TRA FRESH √√ Saco 15 Kg
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.

0.5%
9 

meses

7

Pré-Cozido

MEGAFRIO PRÉ-COZIDO Saco 15 Kg

Melhorante industrial para o fabrico de todos os tipos de pão pré-cozido. 
Adaptável a diversos tipos de fabrico. Tem efeito corrector sobre a 
farinha. Exerce uma forte acção de suporte na massa e regula o processo 
fermentativo. Conserva a frescura e aroma do pão, evitando o “descascar” 
e “engelhar”. Produto que permite uma boa retenção de gás sem ruptura da 
estrutura panar, permitindo obter um pão com grande volume.

0.5-1%
6 

meses

Gb LECI TOP Saco 25 Kg

Melhorante para a elaboração de pão comum e pães especiais. Tolera 
perfeitamente a utilização de massas madres muito ácidas, fermentações 
longas e todos os tipos de farinha. Obtêm-se pães com aspecto artesanal e 
rústico, com uma boa côdea e miolo com sabor requintado. Adequado para o 
fabrico de pão pré-cozido, em procesos artesanais e mecanizados.

0.3 - 0.5%
9 

meses

LGR √√ Saco 20 Kg
Melhorante para a elaboração de pão pré-cozido. Confere ao pão bom volume 
e força a rasgar. Favorece o alveolado do miolo. Os pães apresentam uma côdea 
fina, dourada e crocante.

 0.5%
9 

meses

INDUSTRIAL NATURE √√ Saco 25 Kg

Melhorante para a elaboração de pão e pães especiais. Alta rentabilidade 
e economia. Confere segurança e tolerância a todos os tipos de processos. 
Bom desenvolvimento e força a rasgar. Apto para processos mecanizados.

0.4 - 0.8%
9 

meses
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Pães Soft

MEGAPAN Gb Saco 10 Kg

Melhorante para o fabrico de pães especiais. Miolo branco e esponjoso 
com um alveolado uniforme. Sendo um produto à base de açúcar invertido, 
permite uma conservação, a nível de frescura, muito prolongada. Pode ser 
usado como complemento para aumentar a frescura em todos os tipos de 
pão (especialmente quando o pão está sujeito a uma maior secagem).

4 - 7%
9 

meses

LACTAN FRESH Saco 10 Kg

Melhorante especialmente indicado para o fabrico de pão de forma, 
hambúrguer e cachorros. Maior frescura. Especialmente concebido 
para o fabrico de pão de forma enriquecido em produtos lácteos. Facilita 
o processo de fabrico e permite obter pão de sabor muito agradável, com 
miolo resistente e bom volume. Miolo branco e esponjoso com um alveolado 
uniforme e bastante regular. Pão com aroma e sabor excelentes. Côdea fina, 
leve e resistente. Versatilidade e rentabilidade na aplicação.

5 - 7%
9 

meses

LACTAN Saco 10 Kg

Melhorante especialmente indicado para o fabrico de pão de forma, 
hambúrgueres e cachorros. Especialmente concebido para o fabrico de 
pão de forma enriquecido em produtos lácteos. Facilita o processo de fabrico 
e permite obter pão de sabor muito agradável, com miolo resistente e bom 
volume. Miolo branco e esponjoso com um alveolado uniforme e bastante 
regular. Pão com aroma e sabor excelentes. Côdea fina, leve e resistente. 
Versatilidade e rentabilidade na aplicação.

5 - 10%
9 

meses

LS Saco 10 Kg

Melhorante para o fabrico de pão de forma, hambúrgueres e cachorros. 
Ideal para pão embalado, já que contém conservante, prolongando a 
conservação microbiológica do pão por vários dias. Especialmente concebido 
para o fabrico de pão de forma enriquecido em produtos lácteos. Permite 
obter pão de sabor muito agradável, com miolo resistente e regular e 
com uma conservação, em termos de frescura, prolongada. Miolo branco e 
esponjoso com um alveolado uniforme e bastante regular. Pão com aroma e 
sabor excelentes. Côdea fina, leve e resistente. Versatilidade e rentabilidade 
na aplicação.

4 - 6%
9 

meses

FORMA TOTAL  Saco 15 Kg

Melhorante para o fabrico de pão de forma, especialmente em forma 
fechada. Para o fabrico de pão de forma, cachorro e hambúrguer. Pão de grande 
qualidade, com miolo regular e que conserva a frescura por vários dias. Pelo 
facto de ser concentrado, permite uma maior economia na receita. Conveniência 
da receita, bastando em muitos dos casos a adição de levedura e água.

10%
9 

meses

SOFTPLUS Saco 10 Kg

Melhorante para o fabrico de pães especiais e pastelaria. Confere 
uma grande fofura ao miolo. Obtêm-se um miolo branco, com alveolado 
compacto, com uma estrutura consistente que recupera perfeitamente 
depois de comprimida. É ideal para aplicar em receitas de pão embalado até 
três semanas de conservação e para produtos ricos em gordura e açúcar com 
extensa duração. Pode também ser aplicado em produtos com curta vida útil 
e em pastelaria congelada.

1 - 2%
9 

meses

9

Pães Rústicos

Produto
Clean 
Label

Embalagem Descrição Aplicação
Vida 
Útil

GRAMPAN ESCURO Saco 10 Kg

Melhorante para o fabrico de todos os tipos de pão rústico e regional, 
com miolo escuro e pão com estanca. Para o fabrico de pão grande, comum 
ou regional de trigo, centeio, milho ou mistura. Compensa as irregularidades 
das farinhas e pode ser usado em processos de fabrico artesanais ou 
mecanizados. Boa tolerância em massas de hidratação elevada. Miolo 
alveolado, resistente, com elevada frescura. Confere um bom sabor e aroma, 
mesmo em fermentações curtas.

0.8 - 1.2%
6 

meses

GRAMPAN ESPECIAL Saco 10 Kg

Melhorante para o fabrico de todos os tipos de pão rústico, regional e pão 
com estanca. Para o fabrico de pão grande, comum ou regional de trigo, centeio, 
milho ou mistura. Compensa as irregularidades das farinhas e pode ser usado em 
processos de fabrico artesanais ou mecanizados. Côdea aloirada e estaladiça. Boa 
tolerância em massas de hidratação elevada. Miolo alveolado, resistente, com 
elevada frescura. Confere um bom sabor e aroma, mesmo em fermentações curtas.

0.8 - 1.2%
6 

meses
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MASSAS MADRE

Produto
Clean 
Label

Embalagem Descrição Aplicação
Vida 
Útil

AROMAFERM DURUM 
FERMENT 110 √√  Saco 12,5 Kg

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. O miolo é branco e macio, com alveolado 
aberto. Perfeito para aplicar em todos os tipos de pães, quando se procura 
dar um toque diferenciador, de forma rápida e fácil.

3 - 5%
12 

meses

AROMAFERM RYE 
FERMENT 80 √√ Saco 12,5 Kg

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. Permite maior hidratação da massa. Perfeito para aplicar 
em todos os tipos de pães, especialmente quando se procura adicionar 
acidez, com notas tostadas.

3 - 5%
12 

meses

AROMAFERM 
WHEATGERM FERMENT 
155 

√√ Saco 12,5 Kg

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. Aroma muito intenso. Perfeito 
para o fabrico de pães rústicos, com forte carácter tradicional, de forma 
rápida e simples.

2 - 4%
12 

meses

VIVO II LIEVITO 
NATURALE √√ Saco 10 Kg

Isco natural para o fabrico de pão de trigo. É um produto em pó obtido 
a partir de uma massa madre que é refrescada diariamente, há mais de 
100 anos. Os seus ingredientes seleccionados permitem substituir a 
massa madre tradicional, com resultados excelentes. Permite elaborar um 
delicioso pão sem melhorante, com a mínima quantidade de levedura e 
mediante um processo tradicional. Obtêm-se pães de elevada qualidade, 
tanto a nível de crocância, como de sabor. Pode ser utilizado em todos os 
tipos de pães. O pão com aquele sabor à antiga!

20%
12 

meses

FERMENT SAUER √√ Bag in Box 10 l

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

1 - 3%
18 

meses

MASSA MADRE COM 
LEVEDURA TRADIFERM √√

Expositor com 
10 packs de 
51 g (cada 

pack contém 3 
Kits)

Preparado para elaborar pão com massa madre. Pensado para 
amantes do bom pão, que procuram viver a experiência. Com este produto 
o consumidor poderá elaborar um pão magnífico, com ingredientes de alta 
qualidade. Seu conteúdo em massa madre marcará a diferença.

1 - 3%
9 

meses
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MIXES E COMPLEMENTOS - Gb TRADIÇÃO

Pães com Cereais e Sementes

Produto
Clean 
Label

Embalagem Descrição Aplicação
Vida 
Útil

Gb TRADIÇÃO FIBRAS E 
CEREAIS

 Saco 15 Kg

Mix completo para o fabrico de pão com fibras e multicereais. Para 
elaboração de pães de multicereais através de um processo simples e rápido. 
Rico em sementes de girassol, linho e sésamo, flocos e farelo de trigo, grãos 
de soja partidos e milho. Sendo um produto bastante escuro e rico em cereais 
permite alguma diluição (para uma maior economia da receita). Já contém sal.

100%
6 

meses

Pães Alemães

Gb TRADIÇÃO 
MALZKORNBROT √√ Saco 15 Kg

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). Cor 
muito escura. Miolo consistente. Produto bastante versátil já que permite 
uma grande diversidade de receitas. Já contém sal.

50%
6 

meses

Gb TRADIÇÃO BAVIERA 
ESCURO 

Saco 15 Kg

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.

10 - 30%
9 

meses

Gb ALEMÃO ESCURO Saco 15 Kg
Produto complementar concentrado para o escurecimento do pão. 
Permite acentuar a cor, sabor e aroma do pão de forma rápida e simples.

0.5-5%
9 

meses

Pães com Centeio

Gb TRADIÇÃO CENTEIO 
DA BAVIERA 

Saco 15 Kg

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.

50%
9 

meses

13

Pães de Batata Doce

Gb TRADIÇÃO PÃO DE 
BATATA DOCE √√ Saco 10 Kg

Mix completo para o fabrico de pão tipo Bolo do Caco e pão de batata 
doce. Produto com Farinha de Batata Doce. Permite o fabrico de forma, 
simples e cómoda do Bolo do Caco típico da madeira. Sabor e aroma bastante 
agradáveis.

100%
6 

meses

Pães com Milho

Gb TRADIÇÃ0 AVINTES Saco 15 Kg

Mix completo para o fabrico de broa de milho escura, tipo Broa de 
Avintes. Dispensa a operação de “escaldar o milho”. Produto muito versátil 
para a elaboração simples e rápida de vários tipos de broa de milho escura. 
Miolo compacto, sempre com óptima qualidade final.

100%
6 

meses

Gb TRADIÇÃ0 MILHO 
AMARELO

Saco 15 Kg

Mix completo para o fabrico de broa de milho amarela. Produto de 
grande conveniência que dispensa a operação de “escaldar o milho”. Oferece 
maior rapidez e regularidade no processo. Produto acabado de elevada 
qualidade. Miolo resistente e sabor agradável.

100%
6 

meses
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MIXES E COMPLEMENTOS - NUTRIÇÃO & 
VIDA SAUDÁVEL

Pães com Cereais e Sementes

Produto
Clean 
Label

Embalagem Descrição Aplicação
Vida 
Útil

CORVITAL Saco 15 Kg

Mix semi-completo para o fabrico de pão especial com 
sementes de chia. Obtêm-se pães com conteúdo reduzido de sal 
comparativamente ao pão comum. Fonte de Ómega 3, fibra e potássio. 
Pode ser utilizado tanto na panificação como na pastelaria. Confere ao pão um 
excelente sabor e aroma, característicos da chia. Muito agradável a todos os paladares. 
Excelente estrutura de miolo. Côdea fina e crocante. Excelente volume.

25%
6 

meses

PREMIX MULTISEED √√ Saco 15 Kg

Mix para a elaboração de pão maltado de flocos, sementes e fibras. 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. Alto conteúdo em fibra.

50%
6 

meses

Gb MULTICEREAIS Saco 15 Kg

Mix semi-completo para o fabrico de pão multicereais. Rico em sementes de 
girassol, linho e sésamo, flocos e farelo de trigo e grãos de soja partidos. Permite 
elaborar um pão muito saboroso e nutritivo dado o seu elevado conteúdo em cereais e 
sementes. Produto adaptado a processos de frio. Já contém sal.

50%
6 

meses

PÃO AVEIA AC √√ Saco 15 Kg

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, com sabor 
de antigamente, proporcionado pela massa madre. Aroma agradável e maior crocância. 
Bom volume. Boa estrutura de miolo, suculento e alveolado. Adequado também para 
pão embalado –conservação (até 10 dias). Combina também frescura e fofura.

100%
6 

meses

MIX AVEIA √√ Saco 15 Kg

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). O 
mix pode também ser aplicado para decoração e recheio das peças. Incrementa 
a absorção de água e ajuda a aumentar a frescura.  Aumenta a rentabilidade.  Os 
pães tem um sabor muito definido a aveia. Sabor muito bom, miolo mais fresco e 
boa conservação. Estas características são mais visivéis em função da quantidade 
de produto aplicada.

até 100%
8 

meses

CEREAL TOP Saco 15 Kg
Mistura rica de sementes especialmente indicada para pães de cereais 
e malte, com sementes. Pode ser utilizado como ingrediente da receita e 
como cobertura. Confere ao produto final um excelente sabor.

20-30%
9 

meses

COMBICORN √√ Saco 15 Kg

Mix rico em cereais e sementes para massas de pão e pastelaria. Mistura 
de cereais (aveia, arroz, centeio e trigo) e sementes (linho, girassol e sésamo) 
maltados e especialmente tratados, que se pode incorporar em qualquer tipo 
de produto final. O seu valor nutritivo e o seu teor de fibra varia em função da 
quantidade utilizada. Tem um sabor intenso e distinto.

10-30%
6 

meses

Gb 5 SEMENTES √√
Saco 5 Kg

Mistura de sementes cuidadosamente seleccionadas para adicionar às 
massas e/ou decorar todos os tipos de pão. Sementes de girassol, milho 
miúdo, sésamo, linhaça e flocos de aveia. Mistura pronta a utilizar. Ideal para 
decorar todos os tipos de pão. Excepcional como ingrediente para misturar 
com a massa. Permite converter uma massa de pão comum num pão especial 
de sementes. É adequado também para massas lêvedas, muffins e cakes. 
Confere ao produto final um excelente sabor. Fácil aplicação.

6 
meses

Saco 15 Kg

COBERTURA 4 SEMENTES √√ Saco 20 Kg

Mistura de sementes cuidadosamente seleccionadas para adicionar às 
massas e/ou decorar todos os tipos de pão. Sementes de aveia, girassol, 
sésamo e linhaça. Mistura pronta a utilizar. Ideal para decorar todos os tipos 
de pão. Confere ao produto final um excelente sabor. Fácil aplicação.

6 
meses
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Pães com Milho

Gb MILHO & GIRASSOL √√  Saco 15 Kg

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. Apto tanto 
para processos artesanais como em processos com elevado grau de 
mecanização.

50%
6 

meses

Pães com Soja

Gb SOJA  Saco 25 Kg
Mix semi-completo para o fabrico de pão com soja. Produto que permite 
elaborar pão com elevado conteúdo de soja e teor proteico, muito nutritivo. 
Sabor e aroma muito agradáveis ao paladar. Já contém sal.

10-30%
6 

meses

Pães com Centeio

Gb CENTEIO FIBRAS Saco 15 Kg

Mix semi-completo para o fabrico de pães de mistura de centeio com 
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. 
Poderá ser aplicado também como um complemento em fibras para pães de 
miolo escuro. Já contém sal.

50%
9 

meses

17

Pães com Cereais e Sementes

Produto
Clean 
Label

Embalagem Descrição Aplicação
Vida 
Útil

Gb GIRASSOL √√ Saco 5 Kg

Mistura seleccionada de sementes de girassol para a decoração de 
todo o tipo de pão. Sementes de girassol cuidadosamente seleccionadas, 
ideais para a decoração de todos os tipos de pão. Confere ao produto final 
um excelente sabor. Fácil aplicação.

12 
meses

Gb MILHO MIÚDO √√ Saco 25 Kg
Sementes milho miúdo descascadas, ideais para a decoração de todos os tipos 
de pão e produtos de pastelaria. Confere ao produto final um excelente sabor. Fácil 
aplicação.

12 
meses
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Produto
Clean 
Label

Embalagem Descrição Aplicação
Vida 
Útil

PREMIX CLASSIC √√ Saco 15 Kg

Mix concentrado para a elaboração de pães com maior duração.  Sem 
conservante. 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. 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 período até 
72h. Produto flexível, 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.

10%
6 

meses

RUSTIC´ART Saco 15 Kg

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, dado que permite uma absorção de água elevada. 
Obtêm-se pães com aroma e sabor de antigamente, com côdea crocante, 
miolo aberto e elástico. Excelente conservação e absorção de água.

20%
9 

meses

Gb CIABATTA  Saco 25 Kg
Mix semi-completo para o fabrico de pães tipo ciabatta e pães 
hidratados com miolo mais escuro. Caracteriza-se pela sua elevada 
absorção de água. Miolo escuro e com agradável aroma e sabor.

30%
6 

meses

MIXES E COMPLEMENTOS - PÃES ESPECIAIS

Pães Rústicos

19

BAGUETE 30 Saco 15 Kg
Mix semi-completo para o fabrico de baguetes e cacetinhos. Permite 
o fabrico de baguete e cacetinhos com miolo bem alveolado e com côdea 
muito estaladiça. Contém extracto de massa madre de trigo. Já contém sal.

30%
12 

meses

Gb BAGUETTE LA 
PARISIENNE 

Saco 25 Kg
Mix semi-completo para elaborar a típica baguette francesa. Obtêm-se 
um pão muito saboroso e ligeiro, com côdea fina e crocante, miolo suave 
esponjoso e branco.

50%
9 

meses

Baguete
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Produto
Clean 
Label

Embalagem Descrição Aplicação
Vida 
Útil

RUSTIC STYLE √√ Saco 15 Kg

Mix semi-completo para o fabrico de pães soft rústicos. Elaborado com 
massa madre inactiva de trigo e conservante natural. O produto final tem 
bom volume, côdea crocante, miolo aberto e irregular. Comestibilidade leve. 
Muito boa capacidade de absorção de água. Adequada a qualquer formato.

50%
6 

meses

INTEGRAL STYLE √√ Saco 15 Kg

Mix semi-completo para o fabrico de pães especiais com farinha 
integral. Elaborado com farinha integral de trigo (96%), massa madre 
inactiva de trigo e conservante natural. Produto final com Alto Conteúdo 
de Fibra. Sem açúcares adicionados. O produto final tem bom volume, 
miolo esponjoso, macio e fácil de comer. Sabor e aroma característicos de 
um pão integral. Boa capacidade de absorção de água. Massas com bom 
desenvolvimento e fáceis de manipular.

50%
6 

meses

ARIZONA STYLE √√ Saco 15 Kg

Mix semi-completo para o fabrico de pães especiais com farinha de 
milho. Elaborado com farinha de milho e conservante natural. O produto 
final tem bom volume, miolo esponjoso, macio e fácil de comer. Sabor e 
aroma característicos de milho tostado. Cor característica de um pão com 
milho.

50%
6 

meses

FORMA 25 Saco 15 Kg

Mix semi-completo para o fabrico de pão de forma, pão de cachorro e 
hambúrguer. Extraordinário rendimento. Massa com excelente extensibilidade 
e elevado nível de conservação do produto final. Adequado para o fabrico em 
processos artesanais ou mecanizados.

25%
6 

meses

FORMAPAN Saco 15 Kg

Mix semi-completo para o fabrico de pão de forma, pão de cachorro 
e pão de hambúrguer. Permite a elaboração de pão de forma de grande 
qualidade que conserva a frescura por vários dias, com miolo regular e que 
não esfarela. Conveniência da receita, bastando em muitos dos casos, a 
adição de levedura e água. Já contém sal.

50%
6 

meses

PREMIX BUN  Saco 15 Kg

Mix semi-completo para o fabrico de pães soft como hambúrgueres 
e cachorros. Produto especial para fabricar pães soft de longa duração. 
Permite elaborar pães macios, bastante esponjosos e com grande 
flexibilidade. Confere volume e um sabor e aroma agradáveis. Correctamente 
embalados, os produtos conservam-se frescos muito tempo.

10-20%
9 

meses

SDELI MOMENTS Saco 10  Kg

Mix neutro semi-completo para o fabrico de massas fermentadas com 
ingredientes salgados. Produto muito tolerante já que admite e sustenta 
ingredientes salgados sem alterar as características da massa e é adequado 
a todos os tipos de processo. Versátil, múltiplas aplicações. 48 horas de 
conservação e resistente à congelação depois de cozido. Boa absorção de água. 
Tenacidade e força a rasgar.  Bom desenvolvimento de massa e no forno. Sabor 
e aroma ligeiros. Fácil de mastigar. Bom volume. Côdea crocante. Miolo branco e 
compacto onde contrastam os ingredientes. Textura suave e macia. 

50%
6 

meses

SOFT BREAD NATURE √√  Saco 15 Kg

Complemento de macieza para todo o tipo de produtos de pão, pães
especiais e massas fermentadas. Especialmente adequado para conferir 
macieza de larga duração. Pode ser aplicado em pães com poucos dias 
de vida dado que melhora a sua comestibilidade. Confere macieza sem 
pegajosidade. Ao adicionar este produto nas suas receitas confere maior 
frescura.

3-6 g
9 

meses

Pães Soft

Gb MEDITERRÂNEO Saco 15 Kg

Mix semi-completo para o fabrico de pães especiais com azeite 
virgem extra, tomate, cebola, azeitonas e orégãos. É o produto ideal 
para a elaboração de pães com sabor tipicamente mediterrâneo, equilibrado 
e agradável ao paladar. Aroma distinto e requintado. Bom volume. Côdea 
muito crocante. Excelente estrutura de miolo, de cor dourada intensa, onde 
contrastam os ingredientes. É um produto muito tolerante, adequado a 
todos os tipos de processo e com desenvolvimento no forno. Permite maior 
absorção de água. Múltiplas aplicações, tanto em panificação, como em 
pastelaria fina.

50%
6 

meses

Pães Mediterrâneos
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Produto
Clean 
Label

Embalagem Descrição Aplicação
Vida 
Útil

GRANUM ESPELTA √√ Saco 15 Kg

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. Boa estrutura de miolo, suculento 
e alveolado. Peças com bom volume. Aroma intenso. Sabor agradável, com 
um ligeiro toque ácido, conferido pela massa madre.

100%
6 

meses

GRANUM QUINOA √√ Saco 15 Kg

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. Miolo branco macio e muito atractivo, 
graças à combinação de cores dada a incorporação de diferentes variedades 
de sementes. Sabor agradável, ligeiramente doce. Obtêm-se pães realmente 
diferenciadores, de sabor suave e com matizes aromáticas, características 
da quinoa.

50%
6 

meses

GRANUM TEFF √√ Saco 15 Kg

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. Admite 
elevada absorção de água. Côdea fina e crocante. Maior retenção de humidade 
nas peças. Miolo suave e muito atractivo visualmente pelo salpicado das suas 
minúsculas sementes. Aroma requintado. Sabor agradável, ligeiramente ácido.

50%
6 

meses
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MIXES - GRÃOS ANCESTRAIS

Pães com cereais e sementes especiais
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MIXES - PÃES DE CORES

Produto
Clean 
Label

Embalagem Descrição Aplicação
Vida 
Útil

FUNNY MIX BETERRABA √√  Saco 15 Kg

Mix para o fabrico de pães especiais com beterraba. Elaborado com farinha de 
beterraba e sementes de sésamo preto. As sementes de sésamo e as especiarias 
complementam o sabor da beterraba, conferindo ao pão um carácter distinto e 
único. Sabor original. Cores da côdea e do miolo características da beterraba. Massa 
extensível e estável, com boa absorção de agua. Peças com bom volume, força 
a rasgar e côdea crocante. Admite processos de pão pré-cozido e congelaçao. 
Permite a adição de coberturas. Múltiplas posibilidades de decoração.

50%
6 

meses

FUNNY MIX ABÓBORA √√ Saco 15 Kg

Mix para o fabrico de pães especiais com abóbora. Elaborado com farinha 
e sementes de abóbora. A abóbora juntamente com as especiarias conferem ao 
pão um sabor e aroma agradáveis e únicos. Cor da côdea e miolo características 
da abóbora. Boa absorção de água. Peças com bom volume, com força a rasgar 
e côdea crocante. Produto tolerante à amassadura e adequado a qualquer tipo 
de formato. Amassadura estável que permite uma correcta manipulação. Admite 
processos de pré-cozido e congelação. Permite a adição de coberturas.

50%
6 

meses

FUNNY MIX GRÃO-DE-BICO √√ Saco 15 Kg

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, fruto da combinação dos ingredientes e especiarias naturais. 
Força a rasgar. Produto tolerante em todo o processo e adequado a qualquer 
formato. Amassadura estável, com boa absorção de água, que permite uma 
correcta manipulação. Peças com bom volume e côdea crocante. Admite 
processos de pré-cozido e congelação. Permite a adição de coberturas.   

50%
6 

meses

FUNNY MIX VIOLET √√ Saco 15 Kg

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. Cor original, que permite criar produtos atractivos devido 
ao contraste original do miolo. Perfeitos para criar pães originais e inovadores. Todos 
os ingredientes são de origem natural. Amassadura estável e adequado para todo 
tipo de produtos. Pães ligeiros e crocantes. Adequado para processos de pão pré-
cozido. 

50%
6 

meses

FUNNY MIX EXOTIC √√ Saco 15 KG

Mix para a elaboração de pães especiais com especiarias. Combinação de 
ingredientes que conferem aroma e sabor originais. Elaborado com farinha de 
lentilhas, tomate e sementes de quinoa vermelha. Incorpora uma combinação de 
especiarias que conferem um aroma e sabor exóticos. Sabor ligeiramente picante 
ideal para criar pães com um toque alegre e divertido. Perfeitos para criar pães 
de aspecto original e inovador. Todos os ingredientes são de origem natural. 
Amassadura estável e adequado para todo tipo de produtos. Pães ligeiros e 
crocantes. Adequado para processos de pão pré-cozido.

50%
6 

meses

Funny Mixes
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Produto
Clean 
Label

Embalagem Descrição Aplicação
Vida 
Útil

LEVURALINE √√  Saco 25 Kg

Regulador extensível da massa. Ingrediente natural. É uma levedura 
biológica desactivada que permite reduzir o tempo de amassadura e 
aumentar a extensibilidade das massas fermentadas e massas folhadas. 
Confere um melhor sabor ao produto final. Especialmente adequado para o 
fabrico de baguetes e massas laminadas.

0.15-0.5%
9 

meses

OUTROS PRODUTOS

Coadjuvantes de Processo

ANTI-FILANTE
Saco 5 Kg

Agente de protecção ao desenvolvimento de filante no pão. O filante 
no pão é provocado pelos bacilos subtilis e meseu tericus.

0.3-0.4%
24 

meses
Caixa 25 Kg

Anti-Filante

27

ANTI-BOLOR  Saco 20 Kg
Agente de conservação microbiológica do pão, em pó, para uso 
industrial. Conservante em pó. Fácil aplicação.

24 
meses

CONSERVANTE T PLUS Caixa 25 Kg

Complemento para a conservação microbiológica do pão e pastelaria. 
Prolonga a vida dos produtos finais, impedindo o crescimento de bolores, 
de forma muito eficaz. Não interfere na fermentação da massa, já que não 
afecta a actividade da levedura. Incide sobre o pH dos produtos, reduzindo-o 
quando cozidos. Não confere sabor nem aromas estranhos. Adequado para o 
fabrico de produtos de panificação e pastelaria embalados.

24 
meses

Conservantes
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DESMOLDANTES

Produto Embalagem Descrição Vida Útil

Gb PANOL 
Jerrican 

10 l

Óleo desmoldante para panificação e pastelaria. Desmoldante universal. Anidro, 100% 
vegetal. Excelentes propriedades desmoldantes. Não interfere com o sabor do produto final. 
Excelente relação qualidade-preço.

18 
meses

Gb PANOL SPRAY 
Caixa 

6*500 ML

Spray desmoldante para panificação e pastelaria. O desmoldante ideal para panificação e 
pastelaria. Excelentes propriedades desmoldantes. Muito fácil, cómodo e limpo de utilizar. Facilita 
a limpeza e protege contra a corrosão. Prolonga a duração de formas e tabuleiros. Não interfere 
no sabor do produto final. Basta aplicar uma camada fina (económico).

24 
meses

Desmoldante Anídrico

29

Gb PANOL MÁQUINAS 
Jerrican 

10 l
Óleo lubrificante universal para todo o tipo de máquinas de padaria e pastelaria. Óleo 
100% vegetal indicado para a lubrificação de todo o tipo de maquinaria de uso industrial.

18 
meses

Lubrificante Vegetal
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Produto Embalagem Descrição Vida Útil

TRADIFERM
Caixas de 10 kg com 
20 blocos de 500 g

Levedura fresca prensada para o fabrico de pão, especialmente indicada para processos 
lentos. A sua actividade controlada permite uma melhor manipulação das massas durante as fases 
de amassadura, repouso e moldagem. Tem melhor comportamento em fermentações mais longas 
(mais de 2 horas), onde se procura potenciar o aroma natural do pão. Ideal para o preparação de 
massas madres e pré fermentos, bem como para a elaboração de massas congeladas.

38 dias

LEVEDURA
Levedura Actividade Standard

Levedura Alta Actividade

MAURI GOLD
Caixas de 10 kg com 
20 blocos de 500 g

Levedura fresca açucarada ideal para pastelaria fresca e congelada. Levedura indicada 
para aplicações com conteúdo entre 10 a 30% de açúcar. Adequada para a elaboração de massa 
congelada. 

34 dias

Levedura Massas Açucaradas

LEVADURA 
GRANULADA MAURI 
ORIGINAL

Saco 25 Kg
Levedura fresca granulada de alta actividade. Levedura ideal para aplicações que 
necessitam de tempos de fermentação curtos, disponível numa embalagem inovadora que 
aumenta a vida útil do produto e melhora a sua dosagem.

42 dias

LEVADURA 
GRANULADA MAURI 
GOLD

Saco 25 Kg
Levedura fresca granulada para massas açucaradas. Levedura ideal para pastelaria fresca 
e congelada, disponível numa embalagem inovadora que aumenta a vida útil do produto e 
melhora a sua dosagem.

42 dias

Levedura  Fresca Granulada

31

MAURI ORGINAL
Caixas de 10 kg com 
20 blocos de 500 g

Levedura fresca prensada de alta actividade que resiste ao rápido ritmo do processo 
industrial, mantendo o rendimento fermentativo. Indicada para aplicações que necessitam 
de tempos de fermentação curtos.

38 dias

MAURI CLÁSSICA
Caixas de 10 kg com 
20 blocos de 500 g

Levedura fresca prensada de alta actividade especialmente indicada para processos com 
fermentações curtas a médias. Recomendada para processos de panificação com tempos de 
fermentação curtos a médios. Adapta-se a massas para produtos de pastelaria que contenham até 
8% de açúcar sobre o peso da farinha.

38 dias

CRAFTMANN’S
Caixas de 10 kg com 
20 blocos de 500 g

Levedura fresca prensada de alta actividade. Levedura óptima para fermentações curtas 
a médias.

34 dias

ORIGINAL CUBOS
Expositor de 1,5 Kg 
com 30 blocos de 2 

cubos de 25g.

Levedura fresca prensada para panificação ou pastelaria, em cubos de 25g. Levedura 
fresca prensada para aplicações de pão e pastelaria, numa embalagem conveniente para uso 
doméstico.

45 dias

MAURIPAN RED

Caixa de 10 kg 
com embalagens 

individuais de 500 g
Levedura seca activa para todo o tipo de processos de panificação. Esta levedura 
apresenta-se desidratada e em embalagens que garantem a sua longa duração sem 
necessidade de conservação em frio.

24 
meses

Caixa de 10 kg

MAURIPAN RED 
GOLD

Caixa de 10 kg 
com embalagens 

individuais de 500 g

Levedura seca activa para massas açucaradas. Esta levedura apresenta-se desidratada e 
em embalagens que garantem a sua longa duração sem necessidade de conservação em frio.

24 
meses

LEVEDURA SECA 
TRADIFERM

Caixa (expositor) 
com 18 packs de 
42 g (6 saquetas 

de 7 g)

Levedura seca activa instantânea, para todo o tipo de processos de panificação. 
Produto com longa vida útil.  Não necessita de frio para a sua conservação. 

6 
meses

Levedura Seca
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Produto Embalagem Descrição Aplicação Vida Útil

DELIBRIOCHE 3 SP Saco 10  Kg
Melhorante Universal para o fabrico de Massas Lêvedas Doces. Sem Óleo de 
Palma. Versatilidade na utilização. Óptima rentabilidade. Elevada estabilidade.

3-6% 9 meses

DELIBRIOCHE 
COMPLETO PLUS

Saco 10  Kg
Produto completo para o fabrico de Massas Lêvedas Doces. Elevada rentabilidade. 
Flexibilidade de utilização.

100% 6 meses

SDELIBIMIX 
PANETTONE

Saco 15 Kg

Mix de pastelaria para o fabrico de Panettone e Colombas, tipicamente 
italianos. Está especialmente indicado para ser utilizado em processos de dupla 
amassadura (duas massas, com pouca quantidade de levedura, somente na primeira). 
Contém Vivo Il Lievito Naturale: a nossa autêntica massa madre em pó. O produto 
distingue-se por seu excelente sabor e aroma, típicos da tradição italiana mais 
artesanal e por uma excelente conservação (2 a 3 meses).

9 meses

SDELI

Massas Lêvedas

33

SDELIBISCUIT 
INTEGRAL     

Saco 10  Kg

Produto para o fabrico de entremeios, pão-de-ló e tortas integrais. Elaborado 
com farinha de trigo 100% integral e com açúcar mascavado de cana integral obtidos 
directamente de sucos depurados. Fonte de Fibra (>3%) (fibra visível), no produto 
final. Cor do miolo natural, cor castanha característica. Sem corantes, de nenhum tipo, 
adicionados. Aroma e sabor característicos. Receitas de fácil aplicação para obter 
produtos integrais, sempre saborosos, com textura agradável e ligeira.

100% 6 meses

SDELICAKE Saco 10  Kg

Produto completo para o fabrico de todo o tipo de Cakes. Os produtos destacam-se 
pela textura muito esponjosa, excelente sabor e agradável aroma. É um produto de fácil 
aplicação que garante grande regularidade e uniformidade nas peças. O resultado: cakes 
com miolo resistente, de fácil corte e que conservam frescura durante mais tempo.

100% 6 meses

SDELICAKE INTEGRAL     Saco 10  Kg

Produto para o fabrico de cakes, madalenas e muffins integrais.  Elaborado 
com farinha de trigo 100% integral e com açúcar mascavado de cana integral obtidos 
directamente de sucos depurados. Fonte de Fibra (>3%) (fibra visível), no produto 
final. Cor do miolo natural, cor castanha característica. Sem corantes, de nenhum tipo, 
adicionados. Aroma e sabor característicos. Receitas de fácil aplicação para obter 
produtos integrais, sempre saborosos, com textura agradável e ligeira.

100% 6 meses

SDELICAKE LOW Saco 10  Kg

Mix para o fabrico de cakes, madalenas e muffins com conteúdo reduzido em 
açúcar e gordura. O mix não contém nenhum tipo de gordura adicional. É adicionado 
posteriormente à receita. Contém farinha de aveia. Sem corantes adicionados de 
nenhum tipo. Produto macio e esponjoso.

100% 6 meses

ROYAL CAKE ESPELTA Saco 25  Kg

Produto para o fabrico de cakes, madalenas e muffins de espelta. Delicioso sabor 
único e aromático. Dada a sua frescura permite elaborar um produto tradicional sem 
renunciar ao sabor. Bons resultados no produto final: a farinha de espelta permite elaborar 
todo o tipo de produtos. Admite e sustenta todos os tipos de coberturas e recheios. 
Múltiplas aplicações, desde tortas, madalenas, muffins - ampla gama de oportunidades 
para receitas únicas. Adequado a todos os tipos de processos. Formulado com manteiga.

100% 6 meses

Mixes de Pastelaria
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Geleias

Produto Embalagem Descrição Aplicação Vida Útil

DELIGEL Balde 5 Kg

Geleia a frio neutra, pronta a utilizar. Especialmente indicada para semifrios, 
mousses e tartes. Acabamento brilhante em todos os produtos em que é aplicado. 
Excelente estabilidade. Em frio ou congelação fica totalmente transparente e não 
perde o seu brilho.  Ajuda a evitar perda de humidade dos produtos. Aplicação muito 
fácil. Uma fina capa é suficiente para obter excelentes resultados. Não necessita de 
preparação prévia.

9 meses

Cremes

Aromas

DELIAROMA 
BAUNILHA

Frasco 1 Kg
Aroma Natural de Baunilha para utilização em produtos de pastelaria - bolos, 
recheios, cremes, coberturas entre outros.  Versatilidade de Utilização – massas, 
cremes e batidos.

5-10 g
24 

meses

DELIAROMA LARANJA Frasco 1 Kg
Aroma Natural de Laranja para utilização em produtos de pastelaria - bolos, 
recheios, cremes, coberturas entre outros.  Versatilidade de Utilização – massas, 
cremes e batidos.

5-10 g
24 

meses

DELIAROMA LIMÃO Frasco 1 Kg
Aroma Natural de Limão para utilização em produtos de pastelaria - bolos, 
recheios, cremes, coberturas entre outros.  Versatilidade de Utilização – massas, 
cremes e batidos.

5-10 g
24 

meses

Impulsor

FERMENTO EM PÓ 
SDELI 

Expositor 
com 22 

packs de 
60 g

Levedante químico em pó. Impulsor gasificante em pó para a elaboração de 
madalenas, cakes e outras massas batidas. Apresenta-se num expositor, contendo 
22 packs de 60 g (4 saquetas de 15g).

12 
meses

SDELIMPULS 
INDUSTRIAL

Levedante químico em pó para o fabrico de madalenas, entremeios e outras 
massas de batido. 1-3%

12 
meses
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MASSA DE OVO PLUS Balde 6 Kg
Creme de Ovo pronto a usar. Estabilidade em processos de frio. Ideal para rechear, 
barrar e decorar.

6 meses
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