


Os grãos ancestrais são um grupo de 
cereais e pseudocereais, cuja origem 
remonta há milhares de anos atrás.

A diferença entre os outros grãos, 
como o milho, o arroz e algumas 
variedades de trigo moderno, é que 
os grãos ancestrais não sofreram 
modificações selectivas ao longo 
do tempo.

Do ponto de vista do pão, oferecem 
uma alterativa ao trigo moderno, 
proporcionando sabores e texturas 
diferentes que convidam o consumidor  
a novas experiências de consumo, 
fazendo-o regressar à origem do 
cultivo de cereais.



Os consumidores, cada vez mais informados e preocupados em ter uma alimentação sã, 
procuram produtos diferenciadores e de valor acrescentado. Devido a estes factores, 
os grãos ancestrais estão a ganhar cada vez maior popularidade, não só pelas suas 
propriedades nutricionais (considerados "superalimentos" por alguns nutricionistas), 
como também pela sua origem autêntica e natural.

É neste contexto, e como consequência da contínua investigação levada a cabo 
pela AB Mauri, que nasce a nova gama Granum: O autêntico legado da terra.

DIRECTAMENTE DA NATUREZA PARA A PADARIA



A espelta (Triticum spelta) é uma variedade de trigo considerada como a 
origem de todas as variedades de trigo actuais.  Não sofreu cruzamentos 
ou manipulações genéticas por parte do Homem, através da hibridização 
e acredita-se que seja o resultado da hibridação natural entre um trigo 
selvagem e uma herbácea do Crescente Fértil e Anatólia. Os primeiros 
indícios da sua existência foram encontrados em depósitos arqueológicos 
com 7.000 anos de antiguidade, na zona da Mesopotâmia (zona que compreende 
actualmente os países como Iraque, Israel e Turquia).

PROPRIEDADES NUTRICIONAis 
DA ESPELTA

É um cereal rico em proteínas, que 
contém vários aminoácidos essenciais 
(especialmente lisina, escassa noutros 
cereais), minerais como o ferro, o 
fósforo e o magnésio, assim como 
vitaminas, em especial do grupo B.

Expandiu-se pelo Mediterrâneo de forma muito rápida, já que é um cereal muito adaptado a climas severos, 
húmidos e frios, característica que o torna bastante resistente. Desde a Idade Média que é cultivado nas Astúrias, 
Suíça, Áustria (Tirol) e no sul da Alemanha.

O seu cultivo sofreu um declínio a partir do século XIX, provocado, em grande parte, pelo menor rendimento 
das suas colheitas relativamente ao trigo comum. Actualmente o seu consumo está a crescer verdadeiramente, 
propiciado em especial pelas suas reconhecidas propriedades nutricionais.

CARACTERÍSTICAS DE GRANUM ESPELTA
Mix completo para o fabrico de pão de espelta.
Massa madre incorporada.
Elaborado com farinha de espelta e flocos de espelta.
Fácil aplicação.
Boa estrutura de miolo, suculento e alveolado.
Pão com bom volume.
Aroma intenso.
Sabor agradável, com um ligeiro toque ácido, proporcionado pela massa madre.
Clean label.

Aplicação:
100%

Embalagem:
Saco de papel
de 15 kg.

Vida útil:
6 meses



O nome quinoa (Chenopodium quinoa) tem origem na língua quechua 
(Kinua ou kinuwa) e o seu significado era "grão mãe".  A quinoa é um 
pseudocereal porque, apesar de não pertencer à família de gramíneas, 
como os cereais, o seu processamento   e comportamento durante a 
moagem é igual ou semelhante. A quinoa é um dos cultivos andinos 
mais antigos. Tem sido cultivada nos Andes bolivianos, peruanos, equatorianos e 
colombianos, bem como em Altiplano e ao nível do mar, na zona  centro-sul do 
Chile, desde há 7.000 anos.

Os Incas já apreciavam o seu valor nutricional, utilizando-a como um substituto da proteína animal e ainda hoje 
permanece como o sustento básico de muitas populações. Na sociedade de hoje, a quinoa tornou-se um alimento 
muito apreciado. Considerado por muitos nutricionistas como um dos melhores alimentos de origem vegetal, 
alcançou a categoria de "superalimento" e o seu consumo é cada vez mais alargado entre a população.

PROPRIEDADES NUTRICIONAIS DA QUINOA

É uma fonte de proteína vegetal de elevada qualidade. A qualidade das 
proteínas é determinada pela composição dos aminoácidos, especialmente 
pela quantidade de aminoácidos essenciais. Assim, a lisina, um 
dos aminoácidos essenciais mais escasso nos alimentos de origem vegetal, 
está presente na quinoa em proporções que superam significativamente as 
que existem nos cereais.

A quinoa contém uma percentagem relativamente alta de minerais, 
especialmente potássio, fósforo e magnésio. Contém grande quantidade de 
vitaminas, entre as quais se destaca a elevada concentração de vitamina E.

Aplicação:
50%

Embalagem:
Saco de papel
de 15 kg.

Vida útil:
6 meses

CARACTERÍSTICAS DE GRANUM QUINOA
Mix para o fabrico de pães especiais com diferentes variedades de quinoa.
Elaborado com farinha de quinoa e sementes de quinoa branca, vermelha e preta.
Produto muito tolerante a qualquer processo.
Côdea fina e crocante.
Excelente abertura.
Miolo branco macio e muito atractivo, graças à combinação de cores conferida pelas 
diferentes variedades de sementes.
Sabor agradável, ligeiramente doce.
Obtêm-se pães realmente diferenciadores, de sabor suave e com matizes aromáticas, 
características da quinoa.
Clean label.



O te� (Eragrostis Tef) é um cereal de semente diminuta (1 mm de diâmetro), 
cultivado por povos ancestrais da Etiópia, Eritreia, India e Austrália. 
É também conhecido como Trigo da Etiópia. Acredita-se que se cultiva o 
te� há mais de 5.000 anos na região da Etiópia, provavelmente pela sua 
rapidez de crescimento e fácil adaptação a terras áridas.

A farinha de te� obtêm-se triturando o grão completo, conferindo-lhe 
todas as suas propriedades nutricionais, já que não se descarta qualquer 
parte do cereal.

Actualmente, o te� está a ganhar popularidade entre os consumidores, em especial pelo seu elevado 
valor nutricional, muito apreciado pelas pessoas que procuram uma dieta equilibrada e praticam 
exercício regularmente.

PROPRIEDADES NUTRICIONAIS DO TEFF

Apesar de ser o cereal em grão mais pequeno 
do mundo, tem uma elevada quantidade de 
fibra. O te� é fonte de proteína e contém um 
elevado nível de lisina, ácido essencial para 
o correcto funcionamento do organismo.  
O te� destaca-se pelo seu elevado conteúdo 
em minerais: cálcio, ferro, magnésio, potássio, 
fósforo, magnésio e zinco.
 

Aplicação:
50%

Embalagem:
Saco de papel
de 15 kg.

Vida útil:
6 meses

CARACTERÍSTICAS DE GRANUM TEFF
Mix para o fabrico de pães especiais com te�.
Massa madre incorporada.
Elaborado com farinha de te� e flocos de te�.
Produto muito tolerante a qualquer processo.
Admite maior absorção de água.
Côdea fina e crocante.
Maior retenção de humidade nas peças.
Miolo macio e visualmente muito atractivo pelo "salpicado" das suas sementes diminutas.
Aroma requintado.
Sabor agradável, ligeiramente ácido.
Clean label.



Informação
Nutricional
Valores por 100 g de pão

Valor energético

Lípidos

 dos quais saturados:

Hidratos de carbono

 dos quais açúcares:

Fibra alimentaria

Proteínas

Sal

1.081 kJ / 255 kcal

0,93 g

0,18 g

 48,94 g

< 5 g

5,6 g

 9,96 g

1,4 g

1.150  kJ / 271 kcal

0,83 g

0,14 g

 55,3 g

< 3,6 g

3,9 g

 8,73 g

1,39 g

1.055  kJ / 249 kcal

0,7 g

0,14 g

 49,96 g

< 4,60 g

4,3 g

 8,56 g

1,39 g

Valores médios obtidos por cálculo e análise da receita recomendada.
O perfil nutricional do pão será o indicado sempre e quando se respeite a fórmula recomendada de aplicação.
Lembramos a importância de um regime alimentar variado e equilibrado e de um modo de vida saudável.





RECEITUÁRIO
Chapata
Baguete Rústica
Pão Rústico
Pão de Forma

Pãezinhos
Grissini
Bolachas 
Pão Rústico
Cake

Pão de Forma e Pão de Hambúrguer
Pãezinhos
Pão Pita
Cacetes



Receitas
GRANUM ESPELTA

CHAPATA

GRANUM ESPELTA
ÁGUA
LEVEDURA FRESCA AB MAURI

2 kg
1,4 - 1,5 l

 50 g

Ingredientes Processo de Elaboração
Incorporar todos os ingredientes na amassadora, 
à excepção da levedura (que se adiciona a meio 
da amassadura).

Amassar até obter uma massa fina e elástica.

Repouso em estanca até duplicar o seu volume.

Estender a massa e cortar peças no tamanho 
desejado.

Fermentar durante 40 min.

Aplicar cortes, caso pretenda.

Cozer a 220ºC com pouco vapor, de acordo 
com o tamanho das peças.

BAGUETE RÚSTICA

GRANUM ESPELTA
ÁGUA
LEVEDURA FRESCA AB MAURI

2 kg
1,3 - 1,4 l

 50 g

Ingredientes
Processo de Elaboração
Incorporar todos os ingredientes na amassadora, 
à excepção da levedura (que se adiciona a meio 
da amassadura).

Amassar até obter uma massa fina e elástica.

Dividir em peças de 250 g.

Repouso em estanca durante 20 min.

Formar baguetes.

Fermentar com pouca humidade.

Colocar farinha sobre a peça e fazer vários 
golpes.

Cozer, de preferência no final da fermentação, 
a 210ºC durante aprox. 25 min.



Receitas
GRANUM ESPELTA

Processo de Elaboração

ÁGUA
LEVADURA FRESCA

1,3 - 1,4 l
 50 kg

PÃO RÚSTICO

GRANUM ESPELTA
ÁGUA
LEVEDURA FRESCA AB MAURI

2 kg
1,3 - 1,4 l

 50 g

Ingredientes
Incorporar todos os ingredientes na amassadora, 
à excepção da levedura (que se adiciona a meio 
da amassadura).

Amassar até obter uma massa fina e elástica.

Repouso em estanca durante 20 min.

Dividir peças de 600-700 g. 

Enrolar e repousar cerca de 15 min.

Moldar as peças.

Fermentar até duplicar o volume.

Colocar farinha sobre a peça e fazer vários golpes.

Cozer a 200ºC com pouco vapor durante aprox. 
45 min.

PÃO DE FORMA

GRANUM ESPELTA
ÁGUA
LEVEDURA FRESCA AB MAURI
AÇÚCAR
ÓLEO

2 kg
1,2 l

 70 g
100 g
100 g

Ingredientes
Incorporar todos os ingredientes na amassadora, 
à excepção da levedura (que se adiciona a meio 
da amassadura).

Amassar até obter uma massa fina e elástica.

Dividir em peças com o tamanho desejado.

Enrolar e repousar entre 10-15 min.

Moldar as peças e colocar em formas.

Fermentar.

Cozer a temperatura forte com vapor.

Processo de Elaboração



Receitas
GRANUM QUINOA

PÃEZINHOS

GRANUM QUINOA
FARINHA TRIGO T65
ÁGUA
LEVEDURA FRESCA AB MAURI

1 kg
1 kg

 1,2 l
50 g

Ingredientes
Processo de Elaboração
Incorporar todos os ingredientes na amassadora, 
à excepção da levedura (que se adiciona a meio da 
amassadura).

Amassar até obter uma massa fina e elástica.

Dividir peças com 100 g.

Enrolar e repousar entre 10-15 min. 

Moldar nos formatos pretendidos. 

Deixar fermentar.

Aplicar cortes.

Cozer a 200ºC com vapor.

GRISSINI

GRANUM QUINOA
FARINHA DE TRIGO T65
ÁGUA
LEVEDURA FRESCA AB MAURI
AZEITE

1 kg
1 kg

 0,9 - 1  l
50 g

160 g

Ingredientes
Processo de Elaboração
Incorporar todos os ingredientes na amassadora, 
à excepção da levedura (que se adiciona a meio da 
amassadura).

Amassar até obter uma massa fina e elástica.

Repouso em estanca cerca de 15 min. à tempera-
tura ambiente.

Estender a massa com um rolo até obter 
aprox. 1 cm de espessura e cortar faixas 
como desejar.

Fermentar durante aprox. 20 min.

Cozer com vapor de acordo com o tamanho 
das peças até obter a cor desejada.



Receitas
GRANUM QUINOA

BOLACHAS

GRANUM QUINOA
FARINHA DE TRIGO T65
ÁGUA
AÇÚCAR
MARGARINA
OVOS
IMPULSOR

1 kg
1 kg

 0,5  l
600 g
200 g
200 g

20 g

Ingredientes

Processo de Elaboração
Amassar todos os ingredientes até 
obter uma massa homogénea.

Estender a massa com um rolo 
até conseguir uma espessura de 
aprox. 2 mm.

Cortar com marcador consoante a 
forma desejada.

Moldar as peças.

Cozer a 170ºC até obter uma cor 
óptima.

PÃO RÚSTICO

GRANUM QUINOA
FARINHA DE TRIGO T65
ÁGUA
LEVEDURA FRESCA AB MAURI

1 kg
1 kg

 1,2  l
50 g

Ingredientes

Processo de Elaboração
Incorporar todos os ingredientes na amassadora, à excepção da levedura 
(que se adiciona a meio da amassadura).  

Amassar até obter uma massa fina e elástica.

Repouso em estanca durante 10 min. à temperatura ambiente.

Cortar peças de 600 g – 800 g.

Enrolar e repousar cerca de 10 minutos.

Voltar a enrolar suavemente.

Fermentar com pouca humidade.

 Cozer a temperatura suave com pouco vapor em função do tamanho das peças.

CAKE

GRANUM QUINOA
FARINHA TRIGO T65 
AÇÚCAR
OVOS
ÓLEO
ÁGUA
IMPULSOR

1 kg
1 kg

 800 g
700 g
600 g
200 g

20 g

Ingredientes

Processo de Elaboração
Bater todos os ingredientes (à excepção do 
óleo) a velocidade média com raquete durante 
cerca de 4 min.

Incorporar o óleo e bater a velocidade média 
durante 3 min.

Colocar nas formas com o tamanho desejado.

Cozer a 190º C de acordo com o tamanho da 
peça.



Receitas
GRANUM TEFF 

PÃO DE FORMA / PÃO DE HAMBÚRGER

GRANUM TEFF
FARINHA TRIGO T65
ÁGUA
LEVEDURA FRESCA AB MAURI
AÇÚCAR
ÓLEO

1 kg
1 kg

 1,12 l
80 g
80 g
50 g

Ingredientes Processo de Elaboração
Incorporar todos os ingredientes na amassadora, à excepção 
da levedura (que se adiciona a meio da amassadura).

Amassar até obter uma massa fina e elástica.

Dividir em peças como tamanho desejado.

Enrolar e repousar cerca de 15 min.

Para elaborar pão de forma: Moldar e colocar em formas. 
Fermentar. Cozer a temperatura forte com vapor.

Para elaborar pão de hambúrguer: Colocar nas formas 
desejadas e estender. Fermentar com humidade alta.

Cozer no final da fermentação com temperatura forte 
sem vapor.

PÃEZINHOS

GRANUM TEFF
FARINHA TRIGO T65
ÁGUA
LEVEDURA FRESCA AB MAURI

1 kg
1 kg

 1,2  l
50 g

Ingredientes

Processo de Elaboração
Incorporar todos os ingredientes na amassadora, 
à excepção da levedura (que se adiciona a meio 
da amassadura). 

Amassar até obter uma massa fina e elástica.

Dividir em peças de 100 g.

Enrolar e repousar cerca de 10 min.

Voltar a enrolar suavemente.

Fermentar com pouca humidade.

Cozer aprox. a 220ºC com pouco vapor em 
função do tamanho das peças.



Receitas
GRANUM TEFF

PÃO PITA

GRANUM TEFF
FARINHA TRIGO T65
ÁGUA
LEVEDURA FRESCA AB MAURI

1 kg
1 kg

 1,2  l
80 g

Ingredientes

Processo de Elaboração
Incorporar todos os ingredientes na amassadora, à excepção 
da levedura (que se adiciona a meio da amassadura). 

Amassar até obter uma massa fina e elástica.

Cortar peças de 80 g.

Enrolar.  

Repouso em estanca até duplicar o seu volume.

Esticar as peças até obter aprox. meio centímetro de 
espessura.

Fermentar a temperatura ambiente durante 15 min.

Cozer a 250ºC sem vapor durante aprox. 6 min.

CACETES

GRANUM TEFF
FARINHA DE TRIGO T65 
ÁGUA
LEVEDURA FRESCA AB MAURI

1 kg
1 kg

 1,2 l
50 g

Ingredientes
Processo de Elaboração
Incorporar todos os ingredientes na amassadora, à excepção 
da levedura (que se adiciona a meio da amassadura). 

Amassar até obter uma massa fina e elástica.

Dividir peças com 100-150 g.

Enrolar e repousar durante 15 min.

Moldar no formato pretendido.

Fermentar.

Aplicar cortes.

Cozer a 220ºC com vapor durante aprox. 25 min.



Avenida Salvador Allende, n.99, 2770-157 Paço de Arcos
Telf. 214 258 800 | Fax: 214 258 899

geral@abmauri.com
www.abmauri.com

DESDE HÁ MILHARES DE ANOS
QUE O CULTIVO DA TERRA OFERECE-NOS

GRÃOS E SEMENTES QUE CONSERVAM AS SUAS PROPIEDADES, 
INALTERADAS PELA PASSAGEM DO TEMPO.

O VERDADEIRO LEGADO DA TERRA
CHEGA AGORA COM A NOVA GAMA GRANUM:

DIRECTAMENTE DA NATUREZA ATÉ À SUA PADARIA.


