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Mix sem aditivos para pão especial de cereais com sementes oleaginosas 
 
REX-CUATRO-GRANOS é, há 30 anos, um dos nossos produtos mais emblemáticos. 
Com uma combinação equilibrada de cereais e sementes, acumula toda a nossa experiência na 
seleção das melhores matérias-primas e ingredientes. 
Em linha com a crescente procura de alimentos autênticos e com alegações transparentes, 
reformulámos o produto para oferecê-lo a partir de agora em qualidade “clean label”*, sem 
aditivos. 
Deixe-se inspirar pela variedade de receitas e descubra a diversidade de aplicações e processos 
de elaboração. 
 
 

• 4 cereais diferentes (trigo, centeio, aveia e milho) que, juntamente com a linhaça e o 
sésamo, proporcionam um aspeto e um sabor característicos aos elaborados 

 
• massa madre de trigo em pó inativa que proporciona frescura, sabor e um toque de acidez 
 
• dose recomendada: 50% 
 
• massa fácil de trabalhar em todos os tipos de processos 
 
• boa estabilidade e tolerância à fermentação 
 
• sem ácido ascórbico ou outros aditivos 
 
• âmbito de aplicação versátil e flexível: adequado para fogaças, peças pequenas e 

elaborados de catering 
 
• elaborados com um bom volume e aspeto atrativo 
 
• miolo tenro e suculento 
 
• peças com sabor suave e grande aroma 

 
 
* A IREKS utiliza o termo “clean label” (rótulo limpo) para os produtos que não contêm aditivos 
ou aos quais se acrescentou apenas ácido ascórbico (E 300) no caso de elaborados de padaria, 
ou apenas levedantes químicos, no caso de elaborados de pastelaria cozida, e apenas aromas 
naturais. 
 
 



 

 

REX-CUATRO-GRANOS: 
Seleção de receitas 

1/ Pão 
 com REX-CUATRO-GRANOS 

2/ Pão de pequeno-almoço 
 com REX-CUATRO-GRANOS e PASTA GROSELHA PRETA 

3/ Fogaça 
 com REX-CUATRO-GRANOS 

4/ Chapata 
 com REX-CUATRO-GRANOS 

5/ Pão pavé 
 com REX-CUATRO-GRANOS, CRAFT-MALZ e ESPELTA PLUS 

6/ Pão de forma 
 com REX-CUATRO-GRANOS e IREKS SOFTY PLUS 

7/ Pãezinhos 
 com REX-CUATRO-GRANOS 

8/ Snacks 
 com REX-CUATRO-GRANOS, FRISCH UND FROSTIG e MELLA CHOUX 

10/ Scones 
 com REX-CUATRO-GRANOS 

11/ Caracóis 
 com REX-CUATRO-GRANOS, IDEAL e MELLA CHOUX 
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Pão  
com REX-CUATRO-GRANOS 

Farinha de trigo de média força 5,000 kg 
REX-CUATRO-GRANOS 5,000 kg 
Levedura 0,200 kg 
Água (aprox.) 5,800 kg 
Total 16,000 kg 
 
Topping (por peça) 

IREKS-TOPPING 0,009 kg 
 
Processo de elaboração 

• Amassar os ingredientes até conseguir uma massa fina e elástica. 
• Temperatura da massa: 25 – 26 °C. 
• Repouso em bloco: 20 minutos. 
• Dividir e bolear peças de 0,400 kg. 
• Repouso após bolear cerca de 20 minutos. 
• Formar peças alongadas, humedecer e decorar com IREKS-TOPPING. 
• Fermentar durante cerca de 80 minutos em câmara de fermentação a 30 °C e 75% H.R. 
• Cortar e cozer de entrada a 230 °C (com vapor), baixando para 200 °C durante  

40 – 45 minutos. Abrir o registo 10 minutos antes de finalizar a cozedura. 
 
 
 

  

DECLARAÇÃO NUTRICIONAL 
100 g de pão contêm em média: 

Energia: 1182 kJ (280 kcal) 
Lípidos: 5,7 g 
dos quais saturados: 0,9 g 
Hidratos de carbono: 45,4 g 
dos quais açúcares: 2,5 g 
Fibra: 5,2 g 
Proteínas: 9,3 g 
Sal: 1,3 g 

 



 

2 
 

Pão de pequeno-almoço 
com REX-CUATRO-GRANOS e PASTA GROSELHA PRETA 

Farinha de trigo de média força 5,000 kg 
REX-CUATRO-GRANOS 5,000 kg 
PASTA GROSELHA PRETA 0,350 kg 
Sementes de girassol 0,380 kg 
Açúcar mascavado 0,200 kg 
Levedura 0,250 kg 
Água 5,600 kg 
Total 16,780 kg 
 
Topping (por peça) 

Farinha de trigo 0,005 kg 
 
Processo de elaboração 

• Amassar os ingredientes até conseguir uma massa fina e elástica. 
• Temperatura da massa: 25 – 26 °C. 
• Repouso em bloco: 10 – 15 minutos. 
• Dividir e bolear peças de 0,600 kg, enfarinhar e colocar com a enroladura para baixo em 

telas enfarinhadas. 
• Fermentar durante cerca de 60 minutos em câmara de fermentação a 30 °C e 75% H.R. 
• Virar e cozer de entrada a 240 °C (com vapor), baixando para 200 °C durante  

50 minutos. Abrir o registo 10 minutos antes de finalizar a cozedura. 
 
 
 

 
  

DECLARAÇÃO NUTRICIONAL 
100 g de pão contêm em média: 

Energia: 1195 kJ (283 kcal) 
Lípidos: 5,7 g 
dos quais saturados: 0,8 g 
Hidratos de carbono: 46,4 g 
dos quais açúcares: 3,9 g 
Fibra: 4,9 g 
Proteínas: 9,0 g 
Sal: 1,2 g 
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Fogaça  

com REX-CUATRO-GRANOS 

Farinha de trigo de média força 5,000 kg 
REX-CUATRO-GRANOS 5,000 kg 
Levedura 0,180 kg 
Água 6,200 kg 
Total 16,380 kg 
 
Topping (por peça) 

Farinha de trigo 0,006 kg 
 
Processo de elaboração 

• Amassar os ingredientes até conseguir uma massa fina e elástica. 
• Temperatura da massa: 25 °C. 
• Repouso em bloco: 30 minutos. 
• Fazer uma dobra e deixar repousar mais 30 minutos. 
• Dividir e bolear suavemente peças de 0,750 kg. 
• Colocar as peças com a enroladura para baixo em bannetons redondos com abundante 

farinha. 
• Fermentar durante 50 – 60 minutos em câmara de fermentação a 30 °C e 75% H.R. 
• Virar e cozer de entrada a 230 °C (com vapor), baixando para 210 °C durante  

50 minutos. Abrir o registo 20 minutos antes de finalizar a cozedura. 
 
 
 

 
  

DECLARAÇÃO NUTRICIONAL 
100 g de pão contêm em média: 

Energia: 1099 kJ (261 kcal) 
Lípidos: 4,5 g 
dos quais saturados: 0,7 g 
Hidratos de carbono: 44,0 g 
dos quais açúcares: 2,7 g 
Fibra: 4,7 g 
Proteínas: 8,6 g 
Sal: 1,3 g 
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Chapata 
com REX-CUATRO-GRANOS 

Farinha de trigo de força 5,000 kg 
REX-CUATRO-GRANOS 5,000 kg 
Levedura 0,170 kg 
Água 8,000 kg 
Total 18,170 kg 
 
Processo de elaboração 

• Amassar os ingredientes até conseguir uma massa fina e elástica. 
• Temperatura da massa: 25 – 26 °C. 
• Repouso em bloco: 90 – 120 minutos (fazer uma dobra a meio do repouso). 
• Estender a massa sobre um tabuleiro, dividir peças de 0,250 kg – 0,300 kg e formar tipo 

chapata. 
• Fermentar durante cerca de 40 minutos em câmara de fermentação a 30 °C e 75% H.R. 
• Cortar e cozer a 220 – 230 °C (com vapor) durante 25 – 30 minutos. 

 
 
 

 
  

DECLARAÇÃO NUTRICIONAL 
100 g de pão contêm em média: 

Valor energético: 1054 kJ (250 kcal) 
Lípidos: 4,4 g 
dos quais saturados: 0,7 g 
Hidratos de carbono: 42,1 g 
dos quais açúcares: 2,5 g 
Fibra: 4,5 g 
Proteínas: 8,2 g 
Sal: 1,2 g 

 



 

5 
 

Pão pavé 
com REX-CUATRO-GRANOS, CRAFT-MALZ e ESPELTA PLUS 

Farinha de trigo de média força 6,000 kg 
REX-CUATRO-GRANOS 4,000 kg 
CRAFT-MALZ 0,500 kg 
ESPELTA PLUS 0,100 kg 
Sal 0,040 kg 
Levedura 0,200 kg 
Água 6,800 kg 
Total 17,640 kg 
 
Topping (por peça) 

Farinha integral de trigo 0,006 kg 
 
Processo de elaboração 

• Amassar os ingredientes até conseguir uma massa fina e elástica. 
• Temperatura da massa: 24 – 26 °C. 
• Repouso em bloco: 50 – 60 minutos. 
• Estender a massa sobre um tabuleiro, dividir peças quadradas de 0,450 kg, humedecer 

e decorar com farinha integral de trigo. 
• Fermentar durante cerca de 40 minutos em câmara de fermentação a 30 °C e 75% H.R. 
• Fazer um corte em forma de cruz e cozer de entrada a 240 °C (com pouco vapor), 

baixando para 210 °C durante 40 minutos. Abrir o registo 10 minutos antes de finalizar a 
cozedura. Assegurar-se de que as peças estão bem cozidas e estaladiças. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

  

DECLARAÇÃO NUTRICIONAL 
100 g de pão contêm em média: 

Energia: 1118 kJ (265 kcal) 
Lípidos: 3,8 g 
dos quais saturados: 0,6 g 
Hidratos de carbono: 46,4 g 
dos quais açúcares: 2,7 g 
Fibra: 4,5 g 
Proteínas: 8,9 g 
Sal: 1,3 g 
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Pão de forma 
com REX-CUATRO-GRANOS e IREKS SOFTY PLUS 

Farinha de trigo de força 5,000 kg 
REX-CUATRO-GRANOS 5,000 kg 
IREKS SOFTY PLUS 0,150 kg 
Azeite 0,300 kg 
Levedura 0,200 kg 
Água 5,700 kg 
Total 16,350 kg 
 
Topping (por peça) 

IREKS-TOPPING 0,009 kg 
 
Processo de elaboração 

• Amassar os ingredientes até conseguir uma massa fina e elástica.   
• Temperatura da massa: 27 – 28 °C. 
• Repouso em bloco: 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 transversal e cozer a 220 °C (com vapor) durante cerca de 40 minutos. 

 
 
 

 
  

DECLARAÇÃO NUTRICIONAL 
100 g de pão contêm em média: 

Energia: 1233 kJ (293 kcal) 
Lípidos: 7,7 g 
dos quais saturados: 1,4 g 
Hidratos de carbono: 44,2 g 
dos quais açúcares: 2,4 g 
Fibra: 5,0 g 
Proteínas: 9,0 g 
Sal: 1,3 g 
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Pãezinhos  

com REX-CUATRO-GRANOS 

Farinha de trigo de média força 5,000 kg 
REX-CUATRO-GRANOS 5,000 kg 
Levedura 0,200 kg 
Água 5,600 kg 
Total 15,800 kg 
 
Topping (por peça) 

IREKS-TOPPING 0,005 kg 
 
Processo de elaboração 

• Amassar os ingredientes até conseguir uma massa fina e elástica. 
• Temperatura da massa: 27 – 28 °C. 
• Dividir e bolear empelos de 2,100 kg. 
• Repouso em bloco: 20 minutos. 
• Dividir os empelos com a divisora (30 peças x 0,070 kg), formar pãezinhos alongados, 

humedecer e decorar com IREKS-TOPPING. 
• Fermentar durante cerca de 70 minutos em câmara de fermentação a 30 °C e 75% H.R. 
• Cortar e cozer a 220 – 230 °C (com vapor) durante cerca de 20 minutos. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
  

DECLARAÇÃO NUTRICIONAL 
100 g de pão contêm em média: 

Energia: 1372 kJ (326 kcal) 
Lípidos: 8,2 g 
dos quais saturados: 1,3 g 
Hidratos de carbono: 49,0 g 
dos quais açúcares: 2,6 g 
Fibra: 6,3 g 
Proteínas: 10,9 g 
Sal: 1,4 g 
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Snacks 
com REX-CUATRO-GRANOS, FRISCH UND FROSTIG  
e MELLA CHOUX 

Massa 

Farinha de trigo de média força 7,000 kg 
REX-CUATRO-GRANOS 3,000 kg 
FRISCH UND FROSTIG 0,120 kg 
Sal 0,070 kg 
Levedura 0,300 kg 
Água (aprox.) 6,200 kg 
Total 16,690 kg 
 
Margarina para folhados: 0,250 kg por kg de massa. 
 
Recheio 

Queijo Emmental ralado 1,500 kg 
Natas líquidas 1,000 kg 
Ovos 0,600 kg 
MELLA CHOUX 0,120 kg 
Sal, colorau, pimenta, etc. C/S 
Total 3,220 kg 
 
Topping 

Sésamo branco 
Sementes de papoila 
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Processo de elaboração 
• Amassar os ingredientes até conseguir uma massa fina e elástica. 
• Temperatura da massa: 22 – 23 °C. 
• Dar três voltas simples deixando repousar 10 minutos entre as voltas. 
• Laminar uma “manta” com 3 mm de espessura e 10 cm de largura, estender uma 

camada fina de recheio sobre a metade da peça e polvilhar com queijo Emmental 
ralado. 

• Tapar com a outra metade, humedecer e decorar com sésamo branco a parte superior e 
com sementes de papoila a parte inferior. 

• Cortar tiras com 2 cm de largura e 10 cm de comprimento, enrolar formando uma 
“trança” e colocar em tabuleiros com papel de forno. 

• Fermentar durante cerca de 30 minutos em câmara de fermentação a 30 °C e 75% H.R. 
• Cozer a 230 °C (com vapor) durante 12 – 15 minutos. 
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Scones  

com REX-CUATRO-GRANOS 

Farinha de trigo 5,000 kg 
REX-CUATRO-GRANOS 5,000 kg 
Banha/Manteiga 2,500 kg 
Açúcar 1,000 kg 
MELLA TRIEB 0,200 kg 

Leite (aprox.) 4,500 kg 
Total 18,200 kg 
 
Processo de elaboração 

• Misturar os ingredientes (exceto o leite) durante 1 minuto. Depois, adicionar o leite e 
misturar até absorver o líquido. Se desejar, pode-se adicionar uma mistura de frutas 
desidratadas (uvas passas, damascos, etc.) como alternativa, até 25% de adição. 

• Temperatura da massa: 23 – 24 °C. 
• Laminar uma “manta” com 10 – 12 mm de espessura, cortar peças com um corta 

massas redondo e colocá-las em tabuleiros com papel de forno. 
• Cozer sem fermentar a 220 °C (sem vapor) durante cerca de 15 minutos. 
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Caracóis  
com REX-CUATRO-GRANOS, IDEAL e MELLA CHOUX 

Massa 

Farinha de trigo de média força 7,000 kg 
REX-CUATRO-GRANOS 3,000 kg 
IDEAL 0,050 kg 
Sal 0,070 kg 
Levedura 0,300 kg 
Água (aprox.) 5,600 kg 
Total 16,020 kg 
 
Margarina para folhados: 0,250 kg por kg de massa. 
 
Recheio 

Queijo Emmental ralado 1,500 kg 
Natas líquidas 1,000 kg 
Ovos 0,600 kg 
MELLA CHOUX 0,120 kg 
Sal, colorau, pimenta, etc. C/S 
Total 3,220 kg 
 
Topping 

IREKS-TOPPING 
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Processo de elaboração 
• Amassar os ingredientes até conseguir uma massa fina e homogénea (amassadura 

curta). 
• Temperatura da massa: máx. 23 – 24 °C. 
• Dar três voltas simples deixando repousar 10 minutos entre as voltas. 
• Laminar uma “manta” com 5 mm de espessura e cortar tiras de 25 x 50 cm. 
• Estender uma camada fina de recheio deixando livre 1 cm na parte inferior, enrolar 

formando uma barra, humedecer e decorar com IREKS-TOPPING. 
• Colocar em tabuleiros ondulados e deixar arrefecer no congelador (sem congelar). 
• Cortar medalhões com 1 cm de espessura. Nesta situação, pode-se proceder à 

congelação das peças ou preparar para a sua cozedura. 
• Colocar as peças em tabuleiros com papel de forno e fermentar durante 50 minutos em 

câmara de fermentação a 30 °C e 75% H.R. 
• Polvilhar com queijo Emmental ralado (opcional) e cozer a 210 °C (com vapor) durante 

cerca de 20 minutos. 
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