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Sempre consigo! Sempre consigo!

Permite executar diversos métodos de fabrico:
• Massas directas
• Massas com diferentes tempos de estanca (descanso): 
  30, 60, 90 e 120 minutos

Possibilita o fabrico de massas 
com diferentes níveis de hidratação:
• Massas mais seguras (± 60%)
• Massas mais hidratadas (até  ± 75%)

Permite produzir com diferentes 
processos de fabrico:
• Fabricos directos
• Massas refrigeradas até 12 horas
• Fermentação bloqueada durante 24 horas
• Pré-cozido congelado
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Pão especial de Trigo e Centeio, com
sementes de Abóbora, Linhaça e Milho-Miúdo

É um produto muito versátil no fabrico de pão,
possibilitando ao profissional a escolha 
do modelo que melhor se adapta à sua casa.

O pão produzido com Pane Poderoso é um pão
com características de maior rusticidade muito do
agrado do consumidor.

A sua composição contribui para uma melhor 
dieta alimentar devido ao alto teor em fibra, 
baixo teor em gordura saturada, sendo também 
uma fonte de proteína vegetal.

Acompanhe as tendências do consumidor actual
que procura cada vez mais adquirir pães com 
valor nutricional que melhorem a dieta alimentar.

Com Pane Poderoso pode fabricar o pão que vai
ao encontro das necessidades dos consumidores e 
contribui para diversificar e aumentar o seu negócio.



Receita:
PANE PODEROSO   1 Kg                             15 kg                100 %
Levedura Seca CREDIN PADARIA             ± 10 g   ± 0,150 kg                ± 1 %
ou
Levedura Fresca               ± 30 g    ± 0,450 kg                 ± 3 %
Água              ± 650 g    ± 9,750 kg                        ± 65 % 
Procedimento:
1. Amassadura: ± 15 minutos (Amassadeira Espiral) ou ± 20 minutos (Amassadeira Garfos). Temperatura massa: ± 25 °C
    Se usar levedura seca adicionar no início, se usar levedura fresca adicionar a meio da amassadura.
2. Tempo de descanso (estanca) pode variar entre 30, 60, 90 a 120 minutos, ou fazer directo (sem descanso).
3. Dividir, Pesar, Enrolar peças de: 100 g, 250 g, 450 g, 600 g, 1 kg, etc.
4. Tender em redondo ou em cacete.
5. Levedar (30 °C / 70 % Humidade):   ± 40 a 45 minutos para massas directas;
                            ± 30 minutos para massas com 30 a 60 minutos de descanso (estanca);
                            ± 20 minutos para massas com 90 a 120 minutos de descanso.
6. Polvilhar e golpear as peças (facultativo). Dar vapor (banho) ao enfornar.
7. Enfornar a ± 240 °C/230 °C e após ± 10 min. descair para ± 210 °C (forno lares), ou cozer a ± 190 °C (forno convecção).
8. Tempo de Cozedura:                             ± 15 a 20 minutos (Pão pequeno: 100 g a 250 g);
                                           ± 35 minutos (Pão médio: 450 g a 600 g);
                                           ± 50 minutos (Pão grande: 1 kg).

•  ALTO TEOR EM FIBRA
 •  BAIXO TEOR DE GORDURA SATURADA
     •  FONTE DE PROTEÍNA
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Sempre consigo!

Aplicação: Preparado destinado ao fabrico de pão especial de Trigo e Centeio, 
enriquecido com sementes de Abóbora, Linhaça e Milho-Miúdo, que é um dos mais antigos 
cereais utilizado na alimentação humana.

A sua composição também inclui uma selecção de farinhas fermentadas de Trigo e 
Centeio (isco), que conferem ao pão uma excelente textura e um agradável aroma e sabor. 


