




Agora, mais do que nunca, estamos num momento em que a sociedade tem 
vontade de viver experiências memoráveis, consumir produtos de valor, 

diferentes e saudáveis.

A AB Mauri, em linha com a procura atual, desenvolveu uma gama 
inovadora, na qual a conveniência foi o pilar da nossa inspiração, 

convertendo em realidade as exigências do mercado. 

Produtos premium e de valor acrescentado

A moda de consumo de hambúgueres, hot dogs ou sanduíches ultrapassou 
os limites do mero estabelecimento de hotelaria.

Os consumidores não se contentam apenas com comer, como também 
procuram viver uma experiência, sentirem-se protagonistas e poder escolher e 
personalizar, desde o conteúdo até à cobertura, tanto fora como dentro de casa.

Uma nova forma de viver e consumir



Atreve-se a provar?



Um novo conceito cheio de diversidade e sabor.

O estilo de vida mudou e a forma de consumir também.
A AB Mauri apresenta-lhe uma gama desenhada para satisfazer

as suas necessidades e as dos seus clientes. 

Uma gama versátil e plural,
com a qual poderá elaborar múltiplos formatos

para todos os públicos.





Arizona Style 
Elaborado com farinha de milho e 
conservante natural.

O produto �nal tem bom volume, 
miolo esponjoso, macio e fácil de 
comer.

Sabor e aroma característicos de 
milho tostado.

Cor característica de um pão com 
milho.

Rustic Style Integral Style 
Propriedades Propriedades Propriedades

Elaborado com massa madre 
inactiva de trigo e conservante 
natural.

O produto �nal tem  bom volume, 
côdea crocante, miolo aberto e 
irregular.

Comestibilidade leve.

Muito boa capacidade de absorção 
de água.

Adequado para qualquer formato.

Produto �nal pode ser embalado. 
Para maior crocância aquecer um 
pouco numa tostadora ou forno 
antes de consumir.

Elaborado com farinha integral de 
trigo (96%), massa madre inactiva 
de trigo e conservante natural.

Sem açúcares adicionados.

O produto �nal tem bom volume, 
miolo esponjoso, macio e fácil de 
comer.

Sabor e aroma característicos de um 
pão integral.

Boa capacidade de absorção de água.

Massas com bom desenvolvimento e 
fáceis de manipular.



Burger
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Amassar todos os ingredientes, excepto a 
levedura que se adiciona na última parte 
da amassadura, até obter uma massa �na 
e elástica.

Repouso da massa entre 20-30 minutos.

Pesar empelos de 3 Kg. Deixar repousar 
5-10 minutos.

Dividir empelos em unidades. Arrumar 
peças em tabuleiros.

Fermentar entre 28ºC a 30ºC e 80% 
humidade durante aproximadamente 90 
minutos.

Cozer com 2 segundos de vapor, durante 
13-15 minutos a 220ºC aproximadamente.

 

Burger Arizona

Amassar todos os ingredientes, excepto a 
levedura que se adiciona na última parte 
da amassadura, até obter uma massa 
�na e elástica.

Pesar empelos com 2,550 Kg.

Dividir o empelo em unidades redondas e 
colocar em tabuleiros, de preferência, 
perfurados. Decorar com sementes a 
gosto.

Fermentar entre 28-30ºC e 80% de 
humidade até triplicar o volume inicial 
(entre 70-90 minutos).

Cozer com 2 segundos de vapor, durante 
12-13 minutos  a 220ºC 
aproximadamente.

Amassar todos os ingredientes, excepto a 
levedura que se adiciona na última 
parte da amassadura, até obter uma 
massa �na e elástica.

Pesar empelos com 2,550 Kg.

Dividir o empelo em unidades redondas 
e colocar em tabuleiros, de preferência, 
perfurados. Decorar com sementes a 
gosto.

Fermentar entre 28-30ºC e 80% de 
humidade até triplicar o volume inicial 
(entre 70-90 minutos).

Cozer com 2 segundos de vapor, durante 
12-13 minutos  a 220ºC 
aproximadamente.

Burger Rústico Burger Integral
Elaboração Elaboração Elaboração
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RUSTIC Style
Farinha
Água
Levedura fresca AB Mauri

1.000 g
1.000 g
1.400 g

70 g

INTEGRAL Style              
Farinha
Água
Levedura fresca AB Mauri

1.000 g
1.000 g
1.300 g

80 g

ARIZONA Style
Farinha
Água
Levedura fresca AB Mauri

1.000 g
1.000 g
1.100 g

80 g



Hot Dog



Amassar todos os ingredientes, excepto a 
levedura que se adiciona na última 
parte da amassadura, até obter uma 
massa �na e elástica.

Repouso da massa entre 20-30 minutos.

Pesar empelos de 3 Kg. Deixar repousar 
5-10 minutos.

Dividir empelos em unidades 
alongadas. Arrumar peças em 
tabuleiros.

Fermentar entre 28ºC a 30ºC e 80% 
humidade durante aproximadamente 
90 minutos.

Cozer com 2 segundos de vapor, durante 
13-15 minutos a 220ºC 
aproximadamente.

Hot Dog Arizona

Amassar todos os ingredientes, excepto 
a levedura que se adiciona na última 
parte da amassadura, até obter uma 
massa �na e elástica.

Pesar empelos com cerca de 2,5 Kg.

Dividir empelos em unidades 
alongadas e colocar em tabuleiros, de 
preferência, perfurados. Se desejar 
decorar com sementes a gosto.

Fermentar entre 28-30ºC e 80% de 
humidade até triplicar o volume inicial 
(entre 70-90 minutos).

 Cozer com 2 segundos de vapor, 
durante 12-13 minutos a 220ºC 
aproximadamente.

 

Amassar todos os ingredientes, excepto 
a levedura que se adiciona na última 
parte da amassadura, até obter uma 
massa �na e elástica.

Pesar empelos com cerca de 2,5 Kg.

Dividir empelos em unidades 
alongadas e colocar em tabuleiros, de 
preferência, perfurados. Se desejar 
decorar com sementes a gosto.

Fermentar entre 28-30ºC e 80% de 
humidade até triplicar o volume 
inicial (entre 70-90 minutos).

Cozer com 2 segundos de vapor, 
durante 12-13 minutos a 220ºC 
aproximadamente.

Hot Dog Rústico Hot Dog Integral
Elaboração Elaboração
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Elaboração
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1.000 g
1.000 g
1.400 g

70 g

INTEGRAL Style              
Farinha
Água
Levedura fresca AB Mauri

1.000 g
1.000 g
1.300 g

80 g

ARIZONA Style
Farinha
Água
Levedura fresca AB Mauri

1.000 g
1.000 g
1.100 g

80 g

RUSTIC Style
Farinha
Água
Levedura fresca AB Mauri



Bagels & Thins



Amassar todos os ingredientes até 
obter uma massa homogénea e pouco 
elástica.

Estender a massa com laminadoura 
ou rolo até ter 5mm de altura 
aproximadamente. 

Fazer furos na massa com a ajuda de 
um rolo perfurador.

Cortar peças na forma desejada.

Colocar nos tabuleiros.

Fermentar entre 28-30ºC e 80% de 
humidade durante 15 minutos 
aproximadamente.

Cozer com 2 segundos de vapor, 
durante 15 minutos a 220ºC 
aproximadamente.

Elaboração
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Amassar todos os ingredientes, excepto 
a levedura que se adiciona na última 
parte da amassadura, até obter uma 
massa �na e elástica.

Dividir empelo em unidades.

Formar peças dando amplitude ao 
buraco do centro e colocar nos 
tabuleiros, deixando espaço entre as 
peças para que possam fermentar.

Pintar com ovo e água e decorar com 
sementes a gosto.

Fermentar entre 28º-30ºC e 80% de 
humidade durante 80-100 minutos 
aproximadamente, até triplicar o 
volume inicial. 

Cozer com 2 segundos de vapor, 
durante 15 minutos a 220ºC 
aproximadamente.

Bagel Integral
Elaboração
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Amassar todos os ingredientes, excepto a 
levedura que se adiciona na última 
parte da amassadura, até obter uma 
massa �na e elástica.

Dividir empelo em unidades.

Formar peças dando amplitude ao 
buraco do centro e colocar nos 
tabuleiros, deixando espaço entre as 
peças para que possam fermentar.

Pintar com ovo e água e decorar com 
sementes a gosto.

Fermentar entre 28º-30ºC e 80% de 
humidade durante 80-100 minutos 
aproximadamente, até triplicar o 
volume inicial. 

Cozer com 2 segundos de vapor, durante 
15 minutos a 220ºC aproximadamente.

Bagel Arizona
Elaboração
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1.000 g
1.000 g
1.300 g

80 g

ARIZONA Style              
Farinha
Água
Levedura fresca AB Mauri

1.000 g
1.000 g
1.120 g

80 g

INTEGRAL Style
Farinha
Água
Levedura fresca AB Mauri

1.000 g
1.000 g
1.100 g 

20 g

INTEGRAL Style
Farinha
Água
Levedura fresca AB Mauri



Pão Rústico e

Pão de Forma



Pão Rústico
Amassar todos os ingredientes, excepto 
a levedura que se adiciona na última 
parte da amassadura, até obter uma 
massa �na e elástica.

Repouso em estanca durante 30 
minutos aproximadamente.

Dividir a massa em peças com 600 g 
aproximadamente.

Tender as peças com cuidado para 
não desgasi�car a massa.

Colocar em telas com abundamente 
farinha.

Fermentar entre 28-30ºC e 80% de 
humidade durante aproximadamente 
70-90 minutos.

Cozer com 2 segundos de vapor, 
durante 25-30 minutos a 215ºC 
aproximadamente.

Elaboração
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RUSTIC Style
Farinha
Água
Levedura fresca AB Mauri

1.000 g
1.000 g
1.500 g

60 g

Amassar todos os ingredientes, excepto 
a levedura que se adiciona na última 
parte da amassadura, até obter uma 
massa �na e elástica.

Dividir em peças de acordo com a 
capacidade das formas.

Tender e repousar 10-15 minutos.

Formar os pães e cobrir com sementes.

Fermentar entre 28-30ºC e 80% de 
humidade, durante 60-90 minutos.

Cozer a 215ºC, com vapor no início da 
cozedura, entre 25-30 minutos em 
função do tamanho das peças.

Pão de Forma Integral
Elaboração
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Para o Pão de Forma Arizona
ARIZONA Style     
Farinha
Água
Levedura fresca AB Mauri

1.000 g
1.000 g
1.100 g

80 g

1.000 g
1.000 g
1.200 g

80 g

INTEGRAL Style
Farinha
Água
Levedura fresca AB Mauri

Amassar todos os ingredientes, excepto 
a levedura que se adiciona na última 
parte da amassadura, até obter uma 
massa �na e elástica.

Dividir em peças de acordo com a 
capacidade das formas.

Formar os pães suavemente sem 
desgasi�car.

Fermentar entre 28-30ºC e 80% de 
humidade, durante 60-90 minutos.

Enfarinhar e cozer a 215ºC com vapor, 
entre 25-30 minutos em função do 
tamanho das peças.

 

1

2

3

4

5

Pão de Forma Rústico
Elaboração

RUSTIC Style              
Farinha
Água
Levedura fresca AB Mauri

1.000 g
1.000 g
1.500 g

70 g



Outras suge
stões



Amassar todos os ingredientes, excepto a 
levedura que se adiciona na última parte 
da amassadura, até obter uma massa 
�na e elástica.

Pesar empelos de 1,8 Kg.

Dividir o empelo em unidades e repousar 
10-15 minutos.

Formar, alisando a massa em forma 
triangular incorporando no centro a 
salsicha com 40 g aproximadamente, 
ketchup e mostarda sem sobrecarregar.

Moldar as peças com as pontas arredondadas.

Colocar nos tabuleiros deixando espaço 
para que as peças possam fermentar.

Pintar com ovo e água e fermentar entre 
28-30ºC e 80% de humidade durante 
40-60 minutos aproximadamente, até 
dobrar o volume inicial.

Se desejar, decorar com umas linhas de ketchup 
e mostarda imediatamente antes de cozer.

Cozer com 2 segundos de vapor, durante 
25 minutos a 190ºC aproximadamente.

Pão Rústico com recheio
Elaboração
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Para Pão Arizona com recheio

Arizona Pie
Elaboração

Amassar todos os ingredientes, excepto 
a levedura que se adiciona na última 
parte da amassadura, até obter uma 
massa �na e elástica.

Dividir em peças de acordo com a 
capacidade das formas.

Tender e repousar 10-15 minutos.

Colocar nas formas previamente 
untadas com azeite e estender 
ligeiramente a massa.

Fermentar entre 28-30ºC e 80% de 
humidade, até que a massa ocupe 3/4 
da capacidade da forma. Não deixar 
que suba mais de 4 cm.

Pincelar com azeite e pressionar a 
massa ligeiramente com os dedos.
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Fermentar durante 15 minutos 
aproximadamente e voltar a pressionar 
ligeiramente a massas com os dedos e 
pincelar a superfície com azeite.

Decorar com os ingredientes desejados.

Cozer com 2 segundos de vapor, 
durante 15 minutos a 220ºC 
aproximadamente.

Se desejar, decorar com umas linhas de 
ketchup e mostarda imediatamente 
antes de cozer.
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Para Rustic Pie

7ARIZONA Style     
Farinha
Água
Levedura fresca AB Mauri

1.000 g
1.000 g
1.100 g

80 g

ARIZONA Style
Farinha
Água
Levedura fresca AB Mauri

1.000 g
1.000 g
1.100 g

80 g

1.000 g
1.000 g
1.500 g

70 g

RUSTIC Style
Farinha
Água
Levedura fresca AB Mauri

RUSTIC Style     
Farinha
Água
Levedura fresca AB Mauri
Azeite

1.000 g
1.000 g
1.500 g

70 g
40 g





Entre e registe-se!
Receba a nossa newsletter com informação de 

produtos, conselhos, receitas, lançamentos, 
promoções e descontos exclusivos.

www.abmauri.pt



AB Mauri Portugal, S.A.
Avenida Salvador Allende, S.A.

2770-157 Paço de Arcos
Tel. 214 258 800

www.abmauri.pt


