
a arte de fazer Bom Pão!

Na Panificação

é a Solução
PAN UP® é uma gama completa de melhorantes

com soluções para todos os fabricos de Pão



Carcaça
Bola Baguete

Pão d’Água
Ciabata
Saloio

Pão de Mistura
Pão Rústico Pâo Grande CARACTERÍSTICAS Embalagem

PROCESSO DIRECTO Percentagem de aplicação por kg de farinha

PAN UP Super Melhorante Universal. Processos com Pouco Descanso, 
Mecanizados ou Artesanais 

1,0% 0,3%  0,5% 0,5%
Melhorante Unversal adequado para todos os processos de fabrico. Excepcional Tolerância na fermentação e grande segurança nos fabricos.
Actua como excelente regulador de farinhas. Pão com muito bom volume, boa cor e sabor

Saco 15 kg
Saco 5 kg

PAN UP Frio Para Processos sem Descanso com ou sem Refrigeração,
Mecanizados ou Artesanais

1,0% 0,3%  0,5% 0,5%
Melhorante Universal e muito Tolerante.
Eficácia em todos os processos de fabrico directos especialmente nos processos com refrigeração. Pão com bom sabor, boa cor e excelente volume.

Saco 15 kg
Saco 5 kg

PAN UP Para fabricos Tradicionais com Pouco Descanso,
Semi - Automatizados ou Artesanais

1,0% 0,3% a 0,5%  0,5% 0,5%
Melhorante adequado para fabricos Tradicionais, directos ou com pouco descanso (estanca). 
Muita segurança em fabricos Semi-Automáticos ou Artesanais. Pão com boa estrutura de miolo e côdea estaladiça. 

Saco 15 kg
Saco 5 kg

PAN UP Art Para massas muito Hidratadas.
Processos com Estanca - Artesanais

 0,3% 0,5% 0,5% 0,5%
Melhorante especialmente desenvolvido para massas de grande hidratação (Pão d’Água) e massas com estanca. 
Excelende desenvolvimento do pão durante a cozedura, miga ligeiramente mais escura, bom sabor, côdea estaladiça e com excelente cor.

Saco 15 kg

PAN UP Rústico Pão grande de Mistura ou Rústico.
Processos com Estanca - Artesanais

  1,0% 1,0% 1,0%
Melhorante indicado para o fabrico de pão com misturas de farinhas (Trigo, Trigo Integral, Centeio e Milho) e pão Rústico.
Pão grande, com miga regular, pouco aberta, bom sabor, excelente aroma e côdea crocante.

Saco 5 kg

PROCESSO FERMENTAÇÃO CONTROLADA (8°C a 10°C)
 e FERMENTAÇÃO BLOQUEADA (0°C a 4°C) Até 24h ou 36h  

PAN UP Super Melhorante Universal. Processos com Pouco Descanso,
Mecanizados ou Artesanais 

1,0% 0,5%   0,5% Melhorante Universal. Grande Tolerância aos diferentes processos de fabrico incluindo os processos refrigerados.
Saco 15 kg
Saco 5 kg

PAN UP Frio
Melhorante muito Tolerante para
Fermentação Controlada ou Fermentação Bloqueada,
sistemas Mecanizados ou Artesanais

1,0% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5%
Especialmente desenvolvido para processos de fabrico com Fermentação Controlada (8°C a 10°C) ou Fermentação Bloqueada (0°C a 4°C).
Excelente arranque fermentativo. Pão com bom volume, boa cor e sabor.

Saco 15 kg
Saco 5 kg

PROCESSO PÃO PRÉ-COZIDO CONGELADO

PAN UP Optimus Para Pão Pré-cozido Congelado. 
Processos Mecanizados ou Artesanais

Unidades até 300g 0,5% 0,3% 0,3% 0,5%  Melhorante especialmente desenvolvido para o fabrico de Pão Pré-cozido Congelado. Evita a secagem excessiva do pão durante a congelação. 
Permite reduzir a 1.ª cozedura em 2 min. e a cozedura final em 1 min. 
Após a a cozedura final o pão apresenta uma côdea estaladiça, que não descasca, com boa cor e um miolo húmido.

Saco 15 kg
Unidades mais 300g  0,3% 0,3% 0,5% 0,5%

PAN UP® Super
Pão produzido em processos directos ou com pouco descanso. 
Adequado para sistemas Mecanizados ou Artesanais.

Melhorante em pó de aplicação Universal.
Especialmente adequado para fabricos directos mais exigentes, 
seja por processos Mecanizados ou Artesanais. 
Actua como Regulador das variações das farinhas e
estabilizador no processo de fabrico. 
Grande Tolerância aos diferentes processos de fabrico
garantindo uma regularidade na produção.
Pão com excelente volume, bom sabor, côdea estaladiça e boa cor.
PAN UP Super pode também ser usado em sistemas
com Fermentação Retardada ou Bloqueada.

Dosagem de Aplicação:   1% para pão pequeno
 0,5% para pão grande

PAN UP®
Melhorante para fabricos tradicionais de Pão, 
por processos directos ou com pouco descanso

Melhorante em pó para ser usado nos fabricos tradicionais de pão.  
Adaptado a processos menos exigentes, para a produção
de pão pequeno ou pão grande.
Actua como Regulador das variações das farinhas. 
Apresenta uma boa Tolerância aos diferentes processos de fabrico, 
produzindo pão com uma boa estrutura de miolo e côdea estaladiça. 

Dosagem de Aplicação:   1% para pão pequeno
 0,5% para pão grande

PAN UP® Frio
Fabrico de Pão com Fermentação Controlada
ou Fermentação Bloqueada até 36 h.
Melhorante para processos Mecanizados ou Artesanais.

Melhorante em pó especializado para fabricos de pão
com Fermentação Controlada (8°C a 10°C) 
ou Fermentação Bloqueada (0°C a 4°C) até 36 horas, 
com massas directas ou parcialmente lêvedas.
Elevada Tolerância das massas durante todo o processo de fabrico, 
principalmente no frio.
Excelente arranque fermentativo.
Versátil na aplicação em processos Mecanizados ou Artesanais.
Produz pão com bom volume, boa cor, miga regular
e excelente sabor. 

Dosagem de Aplicação:   1% para pão pequeno
 0,5% para pão grande

PAN UP® Optimus
Melhorante para o fabrico de Pão Pré-cozido Congelado

Melhorante em pó, para o fabrico de Pão Pré-cozido congelado. 
Evita a secagem excessiva do pão durante a congelação.
Pode ser aplicado em qualquer processo de fabrico Mecanizado 
ou Artesanal.
PAN UP Optimus permite uma redução de ± 2 minutos 
do tempo da 1.ª cozedura (pré-cozedura) e 
± 1 minuto da 2.ª cozedura (cozedura de acabamento).
Após a cozedura final, o pão apresenta uma côdea estaladiça 
que não descasca, com boa cor e um miolo mais húmido.
Pode ser usado no fabrico de Pão Pequeno ou Pão Grande.

Dosagem de Aplicação é variável consoante o tipo de pão a produzir: 
0,5% para pão até ± 300g
0,3% para pão com mais de 300g



PAN UP® Art
Fabrico de Pão com Estanca ou elevada Hidratação (Pão d’Água)

Melhorante em pó para massas de elevada hidratação,
Pão de Água, Ciabata, Saloio.
Adequado para massas sujeitas a um maior tempo de estanca.
Grande tolerância da massa durante o processo de fabrico.
Pão com côdea estaladiça e excelente cor, miga ligeiramente
mais escura e bom sabor.

Dosagem de Aplicação: 1% para pão pequeno
0,5% para pão grande

PAN UP® Rústico
Fabrico de Pão grande de Mistura ou Rústico

Melhorante em pó, indicado para o fabrico de pão com
misturas de farinhas (Trigo, Trigo Integral, Centeio e Milho). 
Adequado para o fabrico de Pão Grande.
Bastante tolerante a processos de fabrico mais lentos
e com estancas.
Confere ao Pão uma miga macia e fresca, com cor um
pouco escurecida e um sabor com uma ligeira acidez,
característica do pão feito com estancas prolongadas.

Dosagem de Aplicação:  1% sobre a farinha total
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