Espelta: um cereal avalizado pela tradição
 A espelta é uma variedade de cereal com 8000 anos
de antiguidade.
 Na Idade Média, Hildegarda de Bingen recomendou o
consumo de espelta por ser "o melhor grão".

A espelta experimentou um renascimento há
alguns anos
 Perfeita para os consumidores que desejam produtos
autênticos.
 Alternativa ao trigo muito apreciada.
 Existe uma procura crescente por parte dos consumidores.

O nosso compromisso de qualidade
 Alto grau de know-how a todos os níveis, desde
a seleção da variedade de espelta até à
composição correta dos ingredientes selecionados.
 Laboratórios de análise com equipamentos de última 		
geração únicos no setor.
 Controlo absoluto da qualidade, desde o grão até o
produto acabado, incluindo análises genéticas para
garantir a pureza do cereal.

A espelta, tal como outros trigos ancestrais como o trigo duro, o trigo emmer ou o trigo khorasan, é uma variedade antiga de trigo
e, como tal, contém glúten. Ao contrário destes outros trigos ancestrais, a espelta é conhecida apenas por espelta.
Para evitar possíveis reações alérgicas devido ao desconhecimento, as autoridades de saúde europeias recomendam que se declare
como "trigo espelta" na alegação de ingredientes que chega ao consumidor final.
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A agricultura por contrato garante uma qualidade
constante da matéria-prima
 Colaboração com fornecedores de matérias-primas
acreditados e envolvidos com a sustentabilidade.
 A agricultura por contrato garante uma qualidade
ótima para os nossos produtos.
 Controlo organolético e do processo técnico permanente
das nossas receitas.

Espelta: desafios
 Pouco melhoramento vegetal da variedade.
 Variações na qualidade em função da colheita e da
área de cultivo.
 Um grande desafio desde o ponto de vista técnico é
garantir uma qualidade homogénea dos elaborados
panificados.

A qualidade dos produtos de espelta tem a máxima prioridade
"Conseguir permanentemente um alto nível de qualidade nos produtos de espelta não é uma tarefa fácil, mas para nós é
primordial. E apesar de a qualidade nos apaixonar, também não temos dúvidas de que apenas se vende o que sabe bem".
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Espelta de alta qualidade (farinha, farinha
integral, grão integral triturado e massa madre
inativa) combinada com concentrado de uva e
extrato de malte
Mix a 100% para pão especial rústico de espelta com massa
madre de espelta integral inativa e concentrado de uva;
elaborados muito esponjosos e estaladiços, com agradável
aroma e leve sabor a frutos secos.
REX ESPELTA ARTESANO é 100% espelta.*

	Etiquetagem como "espelta 100%" (calculado sobre a
farinha de cereal).
 Matérias-primas perfeitamente combinadas entre si 		
com uma qualidade constante.
 Redescoberta da espelta como alternativa ao trigo 		
comum.
 Aumento da gama com produtos de grande procura.

Permite trabalhar com segurança respeitando
os fluxos de processo específicos
Adaptado às exigências atuais das padarias.
 Apto para processos mecanizados graças à
estabilidade e à textura da massa.
 Qualidade constante garantida.

Os ingredientes de alta qualidade realçam
o caráter exclusivo dos elaborados
 Saboroso aroma, com um leve toque de frutos secos.
 Atrativa côdea rústica.
Miolo alveolado de atrativa cor castanho-caramelo.
* Calculado sobre a farinha de cereal.
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Chapata 100% de espelta*

(longa fermentação)

REX ESPELTA ARTESANO
ESPELTA PLUS
Azeite
Levedura
Água

10,000 kg
0,100 kg
0,200 kg
0,080 kg
8,000 kg

Total

18,380 kg

Processo de elaboração
• Amassar os ingredientes até conseguir uma massa fina e
homogénea (a farinha de espelta requer mais tempo de
amassadura em velocidade lenta do que em velocidade rápida).
• Temperatura da massa: 23 – 24 °C.
• Repouso em bloco cerca de 16 – 18 horas a 5 °C.
• Fazer uma dobra e deixar repousar em bloco durante cerca de
60 minutos à temperatura ambiente.
• Estender a massa sobre um tabuleiro com farinha de espelta,
dividir e formar peças tipo chapata.
• Fermentar durante 45 – 50 minutos à temperatura ambiente.
• Cozer de entrada a 240 – 250 °C, baixando para 220 °C durante
cerca de 40 minutos (segundo o tamanho da peça).

DECLARAÇÃO NUTRICIONAL
100 g de pão contêm em média:
Energia
1039 kJ (246 kcal)
Lípidos
2,8 g
dos quais saturados
0,9 g
Hidratos de carbono
43,4 g
dos quais açúcares
2,9 g
Fibra
2,1 g
Proteínas
10,5 g
Sal
1,5 g

Coca de padeiro 100% de espelta*
REX ESPELTA ARTESANO
Azeite
Levedura
Água

10,000 kg
0,700 kg
0,200 kg
7,000 kg

Total

17,900 kg

Processo de elaboração
• Amassar os ingredientes até conseguir uma massa fina e
homogénea (a farinha de espelta requer mais tempo de
amassadura em velocidade lenta do que em velocidade rápida).
• Temperatura da massa: 25 – 26 °C.
• Repouso em bloco cerca de 60 minutos.
• Dividir peças de 0,400 kg, formar barras sem desgaseificar e
deixar repousar 20 minutos.
• Esticar as peças e colocá-las em tabuleiros com papel de forno.
• Fermentar durante cerca de 40 minutos em câmara de
fermentação a 30 °C e 75% H.R.
• Pintar com azeite virgem, pressionar com os dedos e polvilhar
com açúcar granulado.
• Cozer a 260 °C durante cerca de 10 minutos (se possível
diretamente sobre lar). Ao sair do forno, pulverizar com anis seco.

5

Espelta de alta qualidade (farinha, farinha
integral, grão integral triturado e flocos)
combinada com sementes de girassol,
tremoços triturados, sésamo e uma porção
extra de mel para uso industrial
Mix a 100% para pão e pãezinhos especiais de espelta com
sementes oleaginosas (sementes de girassol e sésamo),
sementes de tremoços trituradas e mel para uso industrial;
facilita a elaboração e oferece excelentes resultados tanto
manualmente como em máquina.
REX ESPELTA MIEL é 100% espelta.*

	Etiquetagem como "espelta 100%"(calculado sobre a
farinha de cereal).
 Matérias-primas perfeitamente combinadas entre si 		
com uma qualidade constante.
 Redescoberta da espelta como alternativa ao trigo 		
comum.
 Aumento da gama com produtos de grande procura.

Permite trabalhar com segurança respeitando
os fluxos de processo específicos
Adaptado às exigências atuais das padarias.
 Apto para processos mecanizados graças à
estabilidade e à textura da massa.
 Qualidade constante garantida.

Os ingredientes de alta qualidade realçam
o caráter exclusivo dos elaborados
Aroma e sabor inconfundíveis, com um toque de
frutos secos.
Com notas levemente doces.
Atrativa côdea rústica.
 Miolo suculento e saboroso.
* Calculado sobre a farinha de cereal.
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por natureza

por natureza

Krustis 100% de espelta* com mel
REX ESPELTA MIEL
Levedura
Água

10,000 kg
0,300 kg
5,200 kg

Total

15,500 kg

Topping (por peça)
REX ESPELTA MIEL

0,005 kg

Processo de elaboração
• Amassar os ingredientes até conseguir uma massa fina e
homogénea (a farinha de espelta requer mais tempo de
amassadura em velocidade lenta do que em velocidade rápida).
• Temperatura da massa: 26 – 27 °C.
• Dividir a massa em empelos de 1,200 kg, bolear e deixar
repousar cerca de 10 minutos.
• Dividir os empelos com a divisora (30 peças x 0,040 kg) e
formar barras curtas.
• Sobrepor duas peças (a peça de cima deve estar ligeiramente
inclinada para um dos lados), humedecer e decorar com o
mesmo mix.
• Fermentar com a enroladura para baixo durante cerca de
60 minutos em câmara de fermentação a 30 ºC e 75% H.R.
• Virar as peças sobre o tabuleiro de forno e cozer a 220 – 230 °C
durante cerca de 24 minutos.

DECLARAÇÃO NUTRICIONAL
100 g de pão contêm em média:
Energia
1374 kJ (326 kcal)
Lípidos
6,3 g
dos quais saturados
1,4 g
Hidratos de carbono
49,5 g
dos quais açúcares
4,0 g
Fibra
5,1 g
Proteínas
15,0 g
Sal
1,8 g

Focaccia 100% de espelta*
(longa fermentação)
Massa
REX ESPELTA MIEL
Levedura
Água

10,000 kg
0,200 kg
6,000 kg

Total

16,200 kg

Mistura de bacon e queijo
Queijo ralado
Bacon aos cubos
Flocos de malagueta
Pimenta preta moída

2,350 kg
1,750 kg
0,020 kg
0,012 kg

Total

4,132 kg

• Misturar os ingredientes.
Processo de elaboração
• Amassar os ingredientes até conseguir uma massa fina e
homogénea (a farinha de espelta requer mais tempo de
amassadura em velocidade lenta do que em velocidade rápida).
• Temperatura da massa: 26 – 27 °C.
• Repouso em bloco cerca de 20 minutos.
• Dividir e bolear peças de 0,800 kg (para tabuleiros de 60 x 20 cm)
ou de 0,400 kg para formas redondas (26 cm de diâmetro).
• Formar as peças, colocá-las nas formas e deixar fermentar a 5 °C
durante 12 – 15 horas.
• Fermentar durante cerca de 60 minutos em câmara de
fermentação a 30 °C e 75% H.R.
• Espalhar a mistura de bacon e queijo: 0,400 kg para tabuleiros de
60 x 20 cm e 0,240 kg para formas redondas.
• Cozer a 230 °C (com vapor) durante 20 – 30 minutos (segundo a
peça).
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Espelta de alta qualidade (farinha e flocos)
combinada com malte de espelta aromática,
sementes de girassol, tremoços triturados e
sésamo

Mix a 100% para pão especial de espelta com malte de espelta,
sementes oleaginosas (sementes de girassol e sésamo) e
sementes de tremoços trituradas; elaborados com
personalidade própria e leve sabor a frutos secos.
Todo o cereal que contém procede na sua totalidade de espelta
da melhor qualidade, incluindo o malte. O malte de espelta de
aroma intenso e a combinação com as sementes de girassol,
os tremoços triturados e o sésamo proporcionam a este mix
um caráter genuíno.
O malte goza de uma longa tradição e na IREKS elabora-se
e utiliza-se desde 1856. Somos o único fabricante do setor
que assume todas as fases do processo de fabrico de malte e
de extrato de malte, desde a seleção do cereal até o produto
acabado.
Malteamos grãos de espelta cuidadosamente selecionada
na nossa própria fábrica de malte e utilizamos um processo
especial e cuidadoso que nos permite obter um malte de
espelta com um intenso aroma.
REX ESPELTA MALTA é 100% espelta.*

	Etiquetagem como "espelta 100%" (calculado sobre a
farinha de cereal).
 Matérias-primas perfeitamente combinadas entre si 		
com uma qualidade constante.
 Redescoberta da espelta como alternativa ao trigo 		
comum.
 Aumento da gama com produtos de grande procura.

Permite trabalhar com segurança respeitando
os fluxos de processo específicos
 Adaptado às exigências atuais das padarias.
Apto para processos mecanizados graças à
estabilidade e à textura da massa.
 Qualidade constante garantida.

Os ingredientes de alta qualidade realçam
o caráter exclusivo dos elaborados
 Inconfundível sabor com notas maltadas e de frutos 		
secos.
 Côdea firme e rústica.
 Miolo suculento com uma conservação excelente e
de aspeto muito saboroso.
* Calculado sobre a farinha de cereal.
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por natureza

por natureza

Pão 100% de espelta* com sementes

Pão de forma 100% de espelta*

REX ESPELTA MALTA
Levedura
Água

10,000 kg
0,200 kg
6,000 kg

Total

16,200 kg

REX ESPELTA MALTA
IREKS SOFTY PLUS
Azeite
Levedura
Água

10,000
0,150
0,200
0,400
6,200

Processo de elaboração
• Amassar os ingredientes até conseguir uma massa fina e
homogénea (a farinha de espelta requer mais tempo de
amassadura em velocidade lenta do que em velocidade rápida).
• Temperatura da massa: 26 – 27 °C.
• Repouso em bloco cerca de 10 minutos.
• Dividir e bolear peças de 0,450 kg.
• Repouso após bolear cerca de 15 minutos.
• Formar as peças em forma de pão rústico.
• Fermentar durante cerca de 60 minutos em câmara de
fermentação a 30 °C e 75% H.R.
• Cortar e cozer a 220 °C (com vapor) durante cerca de 40 minutos.

Total

16,950 kg

DECLARAÇÃO NUTRICIONAL
100 g de pão contêm em média:
Energia
1069 kJ (277 kcal)
Lípidos
5,6 g
dos quais saturados
1,4 g
Hidratos de carbono
40,7 g
dos quais açúcares
3,1 g
Fibra
4,4 g
Proteínas
13,8 g
Sal
1,4 g

DECLARAÇÃO NUTRICIONAL
100 g de pão contêm em média:
Energia
1174 kJ (279 kcal)
Lípidos
7,7 g
dos quais saturados
1,9 g
Hidratos de carbono
37,0 g
dos quais açúcares
2,4 g
Fibra
4,4 g
Proteínas
13,2 g
Sal
1,4 g

Topping (por peça)
IREKS-TOPPING

kg
kg
kg
kg
kg

0,025 kg

Processo de elaboração
• Amassar os ingredientes até conseguir uma massa fina e
homogénea (a farinha de espelta requer mais tempo de
amassadura em velocidade lenta do que em velocidade rápida).
• Temperatura da massa: 27 – 28 °C.
• Repouso em bloco cerca de 20 minutos.
• Dividir e bolear peças de 0,450 kg.
• Repouso após bolear cerca de 15 minutos.
• Formar peças ligeiramente largas (10 – 12 cm de comprimento),
humedecer e decorar com IREKS-TOPPING.
• Colocar duas peças numa forma standard de 30 x 10 x 10 cm.
• Fermentar durante cerca de 60 minutos em câmara de
fermentação a 30 °C e 75% H.R.
• Fazer um corte longitudinal e cozer a 210 – 220 °C durante cerca
de 40 minutos.
• Deixar arrefecer cerca de 2 horas, fatiar e embalar.
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Excelentes propriedades da massa
 Produto desenvolvido para poder adaptar-se
a processos mecanizados.
 Permite utilizar a massa madre própria, sempre que 		
esta adicione a acidez necessária para a elaboração
de pão de centeio.
 Alta tolerância e estabilidade na fermentação.
Mix a 50% para pão especial ao estilo bávaro com massa
madre de centeio inativa, malte de espelta, cevada e centeio e
espelta integral triturada.
Elaborados muito esponjosos, de côdea rústica e estaladiça
com um aroma e sabor inigualáveis.
Com o nosso exclusivo KÖNIG LUDWIG-BROT, desenvolvido
em colaboração com o Príncipe Luitpold da Baviera, poderá
oferecer aos seus clientes um elaborado de sabor inigualável,
inspirado no mito do rei Luís II da Baviera (conhecido também
como o "Rei Louco"), que personificou as aspirações e desejos
não cumpridos de muitas pessoas e que dá nome a este
mix. A receita especial, a elevada qualidade dos ingredientes
utilizados e a sua mestria fazem do KÖNIG LUDWIG-BROT um
elaborado digno de reis.
São três as chaves do seu sucesso: uma história única, um
produto com uma composição inigualável e a mestria de
panificação da sua fábrica.
A combinação inteligente dessas três chaves fará com que o
KÖNIG LUDWIG-BROT seja um êxito entre os seus clientes.
O centeio e a espelta já eram conhecidos na corte de Luís II
e eram considerados como os cereais de melhor qualidade.
Da tradição ligada a estas duas variedades de cereais deriva
o caráter exclusivo de KÖNIG LUDWIG-BROT, melhorado ainda
mais com malte de centeio e malte de espelta elaborados na
nossa própria fábrica de malte.
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Pão de caráter exclusivo
 Aspeto típico das fogaças de centeio da Baviera.
 Volume e alveolado atrativos.
 Côdea rústica e estaladiça.
 Miolo esponjoso com uma conservação excelente.
 Grande aroma e sabor maltado.

Marca e elaborado de primeiro nível
 Muito boa aceitação entre os consumidores.
 Elaborados com um alto valor acrescentado.

por natureza

Pão de espelta, centeio e trigo

Pão de centeio e espelta
Farinha de centeio
KÖNIG LUDWIG-BROT
MASA MADRE ROGGEN
Levedura
Água (aprox.)
Total
Topping (por peça)
Farinha de centeio

5,000 kg
5,000 kg
0,150 kg
0,200 kg
6,800 kg
17,150 kg

Total
0,005 kg

Processo de elaboração
• Amassar os ingredientes até conseguir uma massa fina e
homogénea (a farinha de espelta requer mais tempo de
amassadura em velocidade lenta do que em velocidade rápida).
• Temperatura da massa: 27 – 28 °C.
• Repouso em bloco cerca de 30 minutos.
• Dividir, bolear e enfarinhar peças de 0,900 kg – 1,750 kg.
• Fermentar durante 60 – 70 minutos em câmara de
fermentação a 30 °C e 75% H.R.
• Cozer de entrada a 250 ºC (com vapor), baixando para 200 °C;
decorridos 2 minutos, deixar sair o vapor e continuar a cozedura:
• peças de 0,900 kg  50 minutos,
• peças de 1,750 kg  80 minutos.

DECLARAÇÃO NUTRICIONAL
100 g de pão contêm em média:
Energia
954 kJ (225 kcal)
Lípidos
1,1 g
dos quais saturados
0,3 g
Hidratos de carbono
41,8 g
dos quais açúcares
2,3 g
Fibra
5,4 g
Proteínas
9,0 g
Sal
1,5 g

Farinha de centeio
KÖNIG LUDWIG-BROT
DINKELMEHL 630
MASA MADRE PIE
IDEAL
Levedura
Água (aprox.)

Topping (por peça)
DINKELMEHL 630

2,500 kg
5,000 kg
2,500 kg
0,450 kg
0,040 kg
0,150 kg
7,500 kg
18,140 kg

0,004 kg

Processo de elaboração
• Amassar os ingredientes até conseguir uma massa fina e
homogénea (a farinha de espelta requer mais tempo de
amassadura em velocidade lenta do que em velocidade rápida).
• Temperatura da massa: 27 – 28 °C.
• Repouso em bloco cerca de 90 minutos.
• Dividir e bolear peças de 0,600 kg.
• Formar as peças e decorar com farinha de espelta.
• Colocar as peças com a enroladura para baixo em bannetons redondos
com farinha ou em telas enfarinhadas.
• Fermentar durante cerca de 90 minutos em câmara de
fermentação a 30 °C e 75% H.R.
• Virar e cozer de entrada a 240 °C (com vapor), baixando para
190 °C durante cerca de 50 minutos.

DECLARAÇÃO NUTRICIONAL
100 g de pão contêm em média:
Energia
982 kJ (232 kcal)
Lípidos
1,1 g
dos quais saturados
0,3 g
Hidratos de carbono
43,8 g
dos quais açúcares
2,3 g
Fibra
4,4 g
Proteínas
9,5 g
Sal
1,4 g
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Matérias-primas perfeitamente combinadas
com uma elevada percentagem de cevada e
espelta
Mix para pão especial integral de cevada e espelta rico em
fibras.
A cevada conta com uma longa história: sendo um dos cereais
de cultivo mais antigos que existem, é um alimento básico
e muito valioso em muitas partes do mundo, há milhares de
anos.
O que muitos consumidores desconhecem é que as atuais
variedades de cevada, como por exemplo a chamada
beta®GERSTE (beta®CEVADA) que se utiliza no nosso mix, têm,
para além disso, um alto benefício nutricional: em comparação
com outros cereais panificáveis, a beta®GERSTE (beta®CEVADA)
contém de forma natural uma elevada percentagem de fibras
vegetais muito valiosas: os betaglucanos.
*"Foi demonstrado que o betaglucano de cevada baixa/reduz
o colesterol no sangue. O colesterol elevado é um fator de
risco no desenvolvimento de doença cardíaca coronária."
(Regulamento (UE) N.º 1048/2012).
O consumo regular destes elaborados é apenas uma
contribuição no âmbito de uma dieta variada e equilibrada e
de um estilo de vida saudável.
Vantagens funcionais na sua elaboração e um alto benefício
nutricional – estas são as qualidades das novas variedades de
cevada e a base de UNSER GERSTENBROT.
7
6

Conteúdo de betaglucanos da beta®CEVADA
% i. TM

5
4
3
2
1
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0

Trigo Centeio
integral integral

Aveia

Cevada

beta®
CEVADA

 Segurança na elaboração.
 Fermentação direta – sem macerar previamente.
Massa fácil de trabalhar.

Alto rendimento da massa
 Miolo suculento e esponjoso.
Excelentes qualidades de conservação.

Com os melhores grãos picados, flocos de
cevada integral e malte de cevada
 Agradável textura estaladiça dos cereais ao paladar.
 Sabor maltado e aromático.

Rico em fibras vegetais dos cereais, sobretudo
betaglucanos*
170 g de pão (equivalente a 3 – 4 fatias) contêm 		
a quantidade diária recomendada de 3 g de
betaglucanos.

BETAGLUCANO
DE CEVADA*

s
reza

tu
por na

COLESTEROL*

Pão integral de cevada e espelta
com sementes

Pãezinhos de cevada e espelta

UNSER GERSTENBROT
Sementes de abóbora
Sementes de girassol
Levedura
Água (aprox.)

10,000 kg
0,500 kg
0,300 kg
0,200 kg
8,000 kg

Total

19,000 kg

Farinha de trigo de média força
UNSER GERSTENBROT
PERFORMANCE PLUS
Linhaça
Azeite
Sal
Levedura
Água

Topping (por peça)
Sésamo, linhaça, sementes de abóbora (4·2·1)

0,038 kg

Processo de elaboração
• Amassar os ingredientes em velocidade lenta durante
12 – 14 minutos.
• Temperatura da massa: 27 – 28 °C.
• Repouso em bloco cerca de 30 minutos.
• Dividir peças de 0,600 kg para formas de 30 x 10 x 10 cm
(duas peças por forma).
• Formar, humedecer e decorar com o topping.
• Colocar as peças com a enroladura para baixo nas formas,
apertá-las ligeiramente e fazer um corte em forma de cruz.
• Fermentar durante cerca de 50 minutos em câmara de
fermentação a 30 °C e 75% H.R.
• Cozer de entrada a 240 °C (com vapor), deixando sair o vapor
depois de 2 minutos desde o início da cozedura. Baixar a 200 °C
durante 50 – 60 minutos. A temperatura interna do pão deve
ser de 98 °C.

DECLARAÇÃO NUTRICIONAL
100 g de pão contêm em média:
Energia
1047 kJ (249 kcal)
Lípidos
5,7 g
dos quais saturados
1,0 g
Hidratos de carbono
37,1 g
dos quais açúcares
4,9 g
Fibra
6,8 g
Proteínas
8,9 g
Sal
1,5 g
Betaglucanos
1,8 g

Total
Topping (por peça)
Farinha de centeio

6,000 kg
4,000 kg
0,050 kg
0,500 kg
0,250 kg
0,140 kg
0,250 kg
7,100 kg
18,290 kg

0,003 kg

Processo de elaboração
• Amassar os ingredientes até conseguir uma massa fina e
homogénea.
• Temperatura da massa: 27 – 28 °C.
• Repouso em bloco cerca de 10 minutos.
• Dividir e bolear peças de 0,120 kg – 0,150 kg.
• Formar peças com ponta, decorar sobre farinha de centeio e
fazer dois cortes.
• Fermentar com os cortes para baixo durante 16 – 18 horas em
câmara de fermentação controlada a 5 °C.
• Deixar fermentar durante 50 – 60 minutos à temperatura
ambiente.
• Virar e cozer a 240 °C (com vapor), baixando para 200 °C durante
22 – 24 minutos. Abrir o registo 5 minutos antes de finalizar a
cozedura.

DECLARAÇÃO NUTRICIONAL
100 g de pãezinhos contêm em média:
Energia
1124 kJ (266 kcal)
Lípidos
3,8 g
dos quais saturados
0,6 g
Hidratos de carbono
46,9 g
dos quais açúcares
4,0 g
Fibra
5,3 g
Proteínas
8,3 g
Sal
1,5 g
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Combinação perfeita de ingredientes de alta
qualidade
 Elaboração simples e racional.
Massas fluídas, de fácil manuseamento e muito
estáveis.
 Personalizável: livre seleção do tipo de gordura.
Mix a 100% para todo o tipo de deliciosos elaborados de
pastelaria de espelta com iogurte; contém ovo inteiro em pó.
Os nossos muffins e cakes com MELLA ESPELTA CAKE são
suaves, esponjosos e com um delicioso toque de frutos secos
e iogurte.

Elaborado com a melhor espelta e iogurte
 A espelta é tendência e conta com uma grande
aceitação entre os consumidores.

Elaborados de iogurte, suaves e esponjosos,
da melhor qualidade
Grande versatilidade e variedade de criações.
 Complemento atrativo para a sua gama de produtos
de espelta.
 Sabor com um toque de frutos secos e iogurte fresco.
 Miolo suave e esponjoso.
 Elaborados muito suculentos e com uma conservação
excelente.
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Cake de espelta com cerejas

Pão-de-ló de fruta inglês

Massa
MELLA ESPELTA CAKE
Óleo vegetal
Água 		

2,000 kg
0,800 kg
0,800 kg

Massa
MELLA ESPELTA CAKE
Óleo vegetal
Água

1,500 kg
0,600 kg
0,600 kg

Total			

3,600 kg

Total

2,700 kg

Creme de iogurte
Iogurte líquido natural sem açúcar
Ovos 		
LA VÉNUS

0,650 kg
0,250 kg
0,150 kg

Total 		

1,050 kg

Recheio de frutas
Cerejas cristalizadas
Sultanas
ZITRONAT
ORANGEAT
Farinha de trigo

0,450 kg
0,220 kg
0,150 kg
0,150 kg
0,075 kg

Total

1,045 kg

• Misturar os ingredientes.
Processo de elaboração
• Misturar os ingredientes na batedeira com a raquete
durante 3 minutos.
• Repartir 0,350 kg de massa em formas para plum cake
e cobrir cada forma com 0,100 kg de creme de iogurte.
• Com um saco de pasteleiro, dosear uma tira de compota
de cerejas no centro.
• Cozer a 190 °C durante 45 – 50 minutos.

Processo de elaboração
• Misturar os ingredientes na batedeira com a raquete
durante 3 minutos.
• Decorar a fruta com a farinha de trigo, incorporar e
misturar com o resto durante 1 minuto.
• Dosear a massa em formas para plum cake.
• Cozer a 180 – 190 °C durante 45 – 50 minutos (segundo
o peso da peça). A temperatura interna do bolo depois de
cozido deve ser de 94 °C.
• Ao sair do forno, virar, desenformar e cobrir com BLITZ
FONDANT.
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Como complemento aos nossos mixes de espelta:

Melhorante com massa madre de espelta integral em pó inativa,
ideal para todo o tipo de elaborados de espelta;
contém apenas ácido ascórbico como aditivo.
Dose: de 20 a 30 g por kg de farinha.

Farinha de malte caramelizado de espelta, sem atividade enzimática.
Dose: de 10 a 30 g por kg de farinha.

masa
madre ESPELTA

04.22 | 6000 | 6211196 P

Massa madre de espelta integral em pó inativa.
Dose: de 10 a 50 g por kg de farinha.
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