
JÁ COMEU O PÃO
QUE DÁ PROTEÇÃO?



P ão 100% Natural , P roteção Real
As vitaminas e os minerais são micronutrientes que desempenham 
um papel central no funcionamento do corpo, ajudando no bem-estar 
físico e mental todos os dias.

Com Naturpan® Protect oferecemos-lhe um pão sem aditivos, mas com 
todo o sabor e ainda com os nutrientes que o seu corpo merece.

Sabe porque desenvolvemos 
o Naturpan® Protect?

Porque acreditamos que o Pão continua a ser 
um alimento central da nossa alimentação.

Porque queremos que o Pão dê energia e 
proteção, para uma boa qualidade de vida.

Porque nada supera a satisfação de comer 
um Pão quente, acabado de sair do forno.

O pão que reforça o sistema imunitário e muitos mais...

Com Massa Mãe fermentada natural de Centeio
Com Reduzido Teor de Sal* (Redução de Sal: < 1 g/ 100 g)

Sem aditivos (clean label)
Sem conservantes nem corantes. 100% Natural

O pão de antigamente, com os benefícios de amanhã

Quando foi a última vez 
que reforçou o seu
sistema imunitário?

BETA-GLUCANOS (1,3) (1,6)

Contribui para fortalecimento do 
sistema imunitário, reduzindo o 

número de infeções por época e a 
severidade das mesmas.

SELÉNIO

Micronutriente que otimiza a regulação 
da resposta imunitária, contribuindo 

também para a proteção contra
o stress oxidativo.

PROTEÍNA

As proteínas são responsáveis pela 
formação, regulação, reparação

do nosso corpo.

VITAMINA D

Contribui para o normal funcionamento 
do sistema imunitário, promove a 

saúde óssea bem como a manutenção 
do sistema muscular e cardiovascular.

FIBRA

Contribuem para o equilíbrio 
gastrointestinal, ajudar e acelerar o 

trânsito intestinal.

ZINCO

Promove a produção de células e 
hormonas relevantes, importantes para 

o reforço do organismo



PÃO DE ÁGUA
BAGUETE RÚSTICA

1000 g
800 g

30 g
10 g

NATURPAN® PROTECT 
Água
Levedura fresca 
ou Levedura Seca de Padaria

RECEITA 
APARELHO 1 (Massa):

Rendimento da Receita: 5 unidades de ± 360 g.

Amassar todos os ingredientes ± 3 min. - 1ª veloc. e 7 min. - 2ª veloc.

Estancar durante 60/90 minutos.

Dividir, pesar e enrolar em peças com o peso desejado.

Fermentação de 10 minutos (30°C com 70% humidade).

Polvilhar com farinha e dar cortes a gosto.

Cozer: Forno rotativo: 25 min. - 180°C para peças de ± 400 g.
Forno de lares: 25 min. - 240~220°C para peças de ± 400 g.

PÃO DE FORMA
BAGUETE

CACETINHO

1000 g
650 g

30 g
10 g

q.b.
q.b.

NATURPAN® PROTECT 
Água
Levedura fresca 
ou Levedura Seca de Padaria

CREDIN 4 SEMENTES
Flocos de Aveia

RECEITA 
APARELHO 1 (Massa):

APARELHO 2 (Decoração):

Rendimento da Receita: 4 unidades de ± 420 g.

Amassar os ingredientes (Aparelho 1) ± 3 min. - 1ª veloc. e 7 min. - 2ª veloc.

Estancar durante 30 minutos.

Dividir, pesar e enrolar em peças com o peso desejado.
Humedecer as peças e decorar a gosto (aparelho 2) - opcional.

Fermentação de 30 / 40 minutos (30°C com 70% humidade).

Polvilhar com farinha e dar cortes a gosto - opcional.

Cozer: Forno rotativo: 25 min. - 180°C para peças de ± 400 g.
Forno de lares:  25 min. - 230~210°C para peças de ± 400 g.

2 fatias de pão

(aprox. 100g) contém

15% da DDR*

*Dose Diária Recomendada de Zinco, Selénio e Vitamina D para um adulto,
de acordo com o Regulamento nº 1924/2006



1000 g
700 g

30 g
10 g

NATURPAN® PROTECT
Água
Levedura fresca 
ou Levedura Seca de Padaria

RECEITA 
APARELHO 1 (Massa):

Rendimento da Receita: 4 unidades de ± 450 g.

Amassar todos os ingredientes
± 3 min. - 1ª veloc. e 7 min. - 2ª veloc.

Estancar durante 30 / 40 minutos.

Dividir, pesar e enrolar em peças com
o peso desejada.

Fermentação de 30 minutos
(30°C com 70% humidade).

Polvilhar com farinha e dar cortes a gosto.

Cozer:
Forno rotativo: 25 min. peças de ± 400 g
/ 45 min. peças de 1 kg - 180°C.
Forno de lares: 25 min. peças de ± 400 g
/ 45 min. peças de 1 kg - 220~240°C.

PÃO
RÚSTICO

Cada um dos nossos produtos Naturpan® é único, porque usamos ingredientes 100% naturais, 
não usamos aditivos, corantes, conservantes e aromas artificiais.

Ser natural sabe muito bem.

NATURPAN® 5 NATURPAN® RUSTIK

NATURPAN® MISTURA NATURPAN® PROTECT

Um isco desidratado rico em ácido láctico,
obtido através da fermentação natural

e selecionada da farinha de centeio.

Produto completo para o fabrico de pão rústico,
à moda d’antigamente, com malte e sementes

que realçam o seu sabor.

Produto completo para o fabrico de Pão de Mistura de Trigo
e Centeio, sejam pequenos ou grandes e com estancas

curtas ou longas.

Produto completo para o fabrico de pão natural, 
fonte de Vitamina D e minerais para proteger

o seu sistema imunitário.

P ão 100% Natural, Sabor Real.



P ão 100% Natural , P roteção Real

Zinco
Selénio

Vitamina D
Fibra

Proteína

FONTE DE


