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• Contém farinha fermentada (isco desidratado) de Trigo e Centeio.

• Pão com excelente textura, aroma e sabor.

• Estancas variáveis: 30, 60, 90 e 120 minutos.

• Diferentes processos de fabrico de pão:
        directo    fermentação bloqueada até 24 horas  
        refrigerado até 12 horas  pré-cozido congelado

Pão com sementes de:
• Ábobora
• Linhaça
• Milho-Miúdo

Pão com sementes de:

• Abóbora
• Linhaça
• Milho-Miúdo

Pão com sementes de:

• Abóbora
• Linhaça
• Milho-Miúdo

Pão com sementes de:

• Abóbora
• Linhaça
• Milho-Miúdo



Amassadura: ± 15 minutos (espiral) ou ± 20 min. (garfos).
Se usar levedura seca adiciona-se no início, se usar levedura fresca
adiciona-se a meio. Temperatura final da massa: ± 25 °C.
Descanso (estanca) variável entre ± 10 minutos a 120 minutos.
Dividir, pesar e enrolar peças de: ± 100 g; ± 250 g; ± 450 g; ± 1 kg; etc.
Tender no formato redondo ou em cacete e colocar sobre telas.
Levedar 30 °C / 70 % Humidade:
 ± 40 a 45 minutos para massas directas.
 ± 30 minutos para massas com 30 a 60 minutos de estanca.
 ± 20 minutos para massas com 90 a 120 minutos de estanca.
Polvilhar e golpear (facultativo) antes de enfornar.
Dar vapor ao enfornar. Temperatura de cozedura:
Forno de lares: Iniciar a 230 °C / 240 °C e após ± 10 min. descair para 210 °C.
Forno de convecção: Cozer a ± 190 °C.
Tempo de cozedura: 
 ± 15 a 20 minutos para pão pequeno: 100 g a 250 g.
 ± 35 minutos para pão médio: 450 g a 600 g.
 ± 50 minutos para pão grande: 1 kg.

UNIDADE DE VENDA: Saco de 15 kg

PROCEDIMENTO:
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Produto completo para o fabrico de pão especial de Trigo e Centeio, com sementes de Abóbora, Linhaça e Milho-Miúdo.
Já contém sal.

Preparação: Fatias de pão Pane Poderoso formato alongado ± 1 kg. 
Recheio: Folhas de rúcula, fatias de abacate e rabanetes,
                tomate cherry (metades), ovo picado e oregãos.
Nota facultativa: Untar a fatia com azeite ou barrar com tomate.

Fatia Vegetariana

Preparação: Pane Poderoso: unidades formato alongado ± 90 g. 
Recheio: Pasta de abacate (Guacamole), folhas de rúcula ou alface,
                fatias de abacate e rabanetes, tomate cherry (metades) e
                fatias vegetarianas com ervas aromáticas.

Sandes Vegetariana

Preparação: Fatias de pão Pane Poderoso formato alongado ± 1 kg. 
Recheio: Pasta de abacate (Guacamole), folhas de rúcula ou alface,
                fatias de salmão fumado, rabanetes fatiados, 
                tomate cherry (metades) e oregãos ou folhas de funcho.
Nota facultativa: Barrar a fatia com maionese.

Fatia de Salmão fumado

Preparação: Pane Poderoso: unidades formato alongado ± 90 g. 
Recheio: Pasta de frango assado, folhas de alface ou rúcula
                e fatias finas de presunto.
Nota facultativa: Untar a fatia com azeite ou barrar com tomate.

Sandes recheada com presunto

RECEITA BASE:

ou levedura fresca
Água

1.000 g

± 10 g

± 30 g
± 650 g

15 kg

± 150 g

± 450 g
± 9,75 kg

100 %

± 1 %

± 3 %
± 65 %

Levedura Seca
CREDIN PADARIA

PANE PODEROSO

*Alegação Nutricional válida para o pão elaborado de acordo com esta receita.

Pão* feito com Pane Poderoso tem: 
     • Alto Teor em Fibra
     • Baixo Teor de Gordura Saturada
     • Fonte de Proteína


