
Ficha Técnica brilhos
MAUri

BRILHOS

Embalagem
• Caixa de 16 kg com 4 baldes de 4 kg cada

• Validade: 6 meses

A linha é composta por 4 versões:
Neutro, Maracujá, Morango com Semente e Morango sem Semente

• Fácil de aplicar

• Pode ser congelado após a aplicação no produto

• Produto pronto para uso

• Embalagem fácil de abrir e fechar

• Sabor incomparável

• Excelente espalhabilidade

• Textura fina após aplicação

• Alto brilho

Características e Benefícios



PERGUNTAS FREQUENTES
DOS PADEIROS

1. Onde devo aplicar o Gel de Brilho Mauri?
Aplique sobre a superfície de bolos, pães, tortas ou sobre frutas.

2. Para que serve o Gel de Brilho Mauri?
Ele serve para valorizar os produtos e conservar a superfície das frutas, além de manter um brilho atrativo.

3. Posso aplicar o Gel de Brilho Neutro em pães doces?
Sim, porque dará brilho aos pães semifolhados.

4. Quais os benefícios da linha de Brilhos?
É de fácil aplicação, estável ao congelamento e dá brilho aos produtos.

5. Por que o Brilho resseca em tortas sob refrigeração?
Todo produto mantido sob refrigeração tende a ressecar. A torta deve ser armazenada em embalagem 
com tampa, o que irá resolver a questão.

6. Por que o Brilho Neutro tem uma cor amarelada?
A cor amarelada deve-se ao uso de glicose na formulação, embora na aplicação essa coloração 
não seja perceptível.

7. Por que os Brilhos às vezes escorrem em cima das tortas?
O Brilho só escorre se for aplicado em excesso.

Produto

Brilho Neutro
Brilho Maracujá
Brilho Morango com Semente
Brilho Morango sem Semente

Embalagem

789 730940 800-1
789 730940 802-5 
789 730940 801-8
789 730940 826-1

Caixa de Embarque

1 789 730940 800-8
1 789 730940 802-2
1 789 730940 801-5
1 789 730940 826-8

Cód. do 
Fabricante

800
802
801
826
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Ficha Técnica rEChEios
MAUri

RECHEIOS

• Sabor incomparável

• Termoestável: suporta forneamento e congelamento

• Tecnologia clean cut: faca limpa ao corte

• Textura ideal

• Excelente espalhabilidade

• Embalagem fácil de abrir e fechar

• Mistura-se com facilidade ao chantilly

• Produto pronto para uso

• Após forneamento, o Recheio permanece cremoso

Embalagem
• Caixa de 16 kg com 4 baldes de 4 kg cada

• Validade: 6 meses

A linha é composta por 14 sabores:
Baunilha, Chocolate Trufado, Nozes, Maracujá, Ameixa Preta,  
Leite Condensado, Coco, Limão, Morango, Goiaba, Frutas Vermelhas, 
Banana, Brigadeiro e Chocolate com Coco

Características e Benefícios



PERGUNTAS FREQUENTES
DOS PADEIROS

1. Os Recheios podem ir ao forno?
Sim, os nossos Recheios são termoestáveis.

2. O que significa dizer que os Recheios são termoestáveis?
Significa que eles vão do forno ao congelamento sem perder as características de cor, sabor 
e estabilidade.

3. Por que o Recheio de Morango Mauri tem uma cor diferente dos concorrentes? 
Porque o nosso Recheio é elaborado com polpa de morango, e essa é a cor mais próxima da fruta.

4. Após aberto, como devemos armazenar o produto? 
Após aberto, todos os produtos devem permanecer sob refrigeração.

Produto

Recheio Coco
Recheio Frutas Vermelhas
Recheio Goiaba
Recheio Leite Condensado
Recheio Limão
Recheio Maracujá
Recheio Morango
Recheio Nozes
Recheio Ameixa Preta
Recheio Banana
Recheio Baunilha
Recheio Brigadeiro
Recheio Chocolate com Coco
Recheio Chocolate Trufado

Embalagem

789 730940 807-0
789 730940 814-8
789 730940 819-3
789 730940 812-4
789 730940 817-9
789 730940 820-9
789 730940 810-0
789 730940 816-2
789 730940 818-6
789 730940 815-5
789 730940 809-4
789 730940 808-7
789 730940 813-1
789 730940 811-7

Caixa de Embarque

1 789 730940 807-7 
1 789 730940 814-5
1 789 730940 819-0
1 789 730940 812-1
1 789 730940 817-6
1 789 730940 820-6
1 789 730940 810-7
1 789 730940 816-9
1 789 730940 818-3
1 789 730940 815-2
1 789 730940 809-1
1 789 730940 808-4
1 789 730940 813-8 
1 789 730940 811-4

Cód. do 
Fabricante

807
814
819
812
817
820
810
816
818
815
809
808
813
811
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Ficha Técnica CobErTUrAs
MAUri

COBERTURAS

Embalagem
• Caixa de 16 kg com 4 baldes de 4 kg cada

• Validade: 6 meses

A linha é composta por 4 sabores:
Limão, Caramelo, Frutas Vermelhas e Chocolate

• Sabor incomparável

• Excelente espalhabilidade

• Textura ideal

• Alto brilho

• Produto pronto para uso

• Estabilidade pós-aplicação

• Embalagem fácil de abrir e fechar

Características e Benefícios



PERGUNTAS FREQUENTES
DOS PADEIROS

1. Onde posso aplicar as Coberturas Mauri?
Elas devem ser aplicadas na superfície de bolos, tortas e torteletas.

2. Posso utilizar as Coberturas Mauri em sorvetes?
Sim, o produto já vem pronto. É só aplicar.

3. Posso congelar tortas com Cobertura?
Sim, pois as Coberturas suportam o congelamento.

4. Posso utilizar a Cobertura de Caramelo para fazer pudim de leite condensado?
Sim, se for para aplicar depois do pudim pronto. Para assar em banho-maria, não recomendamos.

5. A Cobertura de Limão já vem com raspas?
Não, ela vem sem as raspas de limão.

Produto

Cobertura Chocolate
Cobertura Limão
Cobertura Frutas Vermelhas
Cobertura Caramelo

Embalagem

789 730940 803-2 
789 730940 806-3
789 730940 805-6  
789 730940 804-9

Caixa de Embarque

1 789 730940 803-9
1 789 730940 806-0
1 789 730940 805-3
1 789 730940 804-6

Cód. do 
Fabricante

803
806
805
804
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Ficha Técnica ChAnTilly
MAUri

CHANTILLY

A linha é composta por 3 versões:
Platinum, Tradicional e Chocolate

• Naturalmente branco, não amarela
   com o tempo

• Fácil alisamento, textura cremosa 
   e uniforme

• Excelente estabilidade, não resseca 

• Não racha, nem desmonta
   Inigualável para decorações

PLATINUM

• Maior firmeza por mais tempo

• Praticidade no manuseio

• Aceita cítricos e corantes

• Não requer congelamento 
   antes do batimento

• Excelentes resultados finais

Embalagem
• Caixa de 12 L com 12 embalagens de 1 L cada

• Validade: 9 meses

• Após aberto, deve ser mantido sob refrigeração 
   e consumido em até 4 dias

• Sabor suave, permite adição 
   de ingredientes (açúcar, corantes, cacau  
   em pó, sucos de fruta, licores e café)

• Fácil de preparar: basta bater em
   velocidade média até obter a
   consistência desejada

• Fácil alisamento

• Excelente volume, não resseca 

• Apropriado para produção em larga 
   escala

• Não contém gordura trans

TRADICIONAL E CHOCOLATE

• Fácil manuseio para aplicação

• Pode ser utilizado puro ou com 
   até 30% de creme de leite, leite 
   ou água

• Aceita cítricos e corantes

• Não requer congelamento
   antes do batimento 

Embalagem
• Caixa de 12 L com 12 embalagens de 1 L cada

• Validade: 9 meses

• Após aberto, deve ser mantido sob refrigeração 
   e consumido em até 4 dias

Características e Benefícios

Características e Benefícios



PERGUNTAS FREQUENTES
DOS PADEIROS

1. Qual a temperatura ideal para o armazenamento do Chantilly?
O Chantilly deve ser armazenado a uma temperatura entre 5 °C a 20 °C.

2. Qual a temperatura inicial ideal para bater o Creme tipo Chantilly?
A temperatura inicial ideal deve ser entre 5 °C a 10 °C. Assim, o Chantilly terá a estabilidade necessária para o trabalho. No 
verão, esta temperatura pode ser ligeiramente mais baixa. Recomenda-se mantê-lo na geladeira durante 12 horas antes da sua 
utilização.

3. Qual a velocidade ideal de batimento?
O Chantilly deve ser batido em velocidade média até atingir a consistência desejada. Assim, o produto terá a estabilidade 
necessária durante a montagem das tortas.

4. Qual a temperatura final ideal de batimento para o Chantilly Platinum?
A temperatura final ideal de batimento para o Chantilly Platinum é de 11° C. Desta forma, seu desempenho será o melhor 
possível.

5. Posso adicionar água, leite ou creme de leite ao Chantilly?
Sim, água, leite e creme de leite podem ser adicionados até o percentual de 30% sobre o total da receita. Este produto também 
aceita a adição de cítricos, licores, corantes, açúcar e cacau em pó.

6. Meu Chantilly está com volume baixo e demora a adquirir consistência. O que devo fazer?
Acerte a quantidade do produto com o tamanho da batedeira, verifique se o batedor globo está com todos os arames e se o 
Chantilly não está congelado ou muito gelado.

7. Meu Chantilly está com a cor alterada. O que ocorreu?
Provavelmente, ele congelou e descongelou várias vezes e sofreu variações de temperatura. A cor alterada é o indicativo de que 
está impróprio para o consumo. 

8. Meu Creme tipo Chantilly está com muito brilho. Como resolver?
Falta batimento. Bata o Chantilly até desprender da borda, sempre atento ao ponto desejado. 

9. Como evitar rachaduras na superfície da torta?
Molhe o pão de ló durante a montagem da torta e aplique uma camada de Chantilly de no mínimo 0,5 cm.

10. Qual o rendimento final do Creme tipo Chantilly?
Após o batimento, o Creme tipo Chantilly rende cerca de 3 vezes o seu volume inicial, de acordo com a consistência desejada.

Produto

Chantilly Platinum
Chantilly Tradicional
Chantilly Chocolate

Embalagem

789 730940 433-1
789 730940 432-4
789 730940 434-8

Caixa de Embarque

1 789 730940 433-8
1 789 730940 432-1
1 789 730940 434-5

Cód. do 
Fabricante

433
432
434

sAC: 0800 703 3699 |  www.maur i .com.br



Ficha Técnica ConfEiTAriA
MAUri

CONFEITARIA

A linha é composta por 2 produtos:
Fondant e Creme Recheio

• Realça o sabor dos produtos

• Cor e brilho especiais

• Valoriza a aparência do produto final

FONDANT

• Praticidade e facilidade no preparo

• Não exige refrigeração

Embalagem
• Caixa de 12 kg com 6 embalagens
   de 2 kg cada

• Validade: 6 meses

• Aroma delicioso e sabor suave de baunilha

• Textura cremosa, suave e firme

• Próprio para decoração

• Não contém gordura trans

CREME RECHEIO

• Cor e sabor incomparáveis

• Excelente apresentação

• Rápido e fácil de preparar

Embalagem
• Caixa de 12 kg com 12 embalagens
   de 1 kg cada

• Validade: 6 meses

Características e Benefícios

Características e Benefícios



PERGUNTAS FREQUENTES
DOS PADEIROS

1. Quais os ingredientes que posso adicionar ao Fondant para banhar trufas e bombons?
Você pode adicionar licor, água, leite ou claras.

2. Posso utilizar Fondant para cobertura?
Sim, basta derreter conforme as instruções da embalagem.

3. Como utilizar o Fondant?
Leve ao fogo em banho-maria para derreter. Sem ultrapassar a temperatura de 50 ºC, coloque 20 mL 
de água para cada 500 g de Fondant para obter a consistência ideal. Pode-se adicionar corantes para 
obter a coloração desejada ou outros ingredientes, como chocolate em pó. 

4. O Creme Recheio Mauri precisa de cozimento?
Sim, o cozimento é necessário para a gelatinização do amido e para a consistência do produto.

5. Em quais produtos posso aplicar o Creme Recheio?
Em recheios e decorações de pães doces, em recheios de torteletes de frutas, bombas, mil folhas, etc.

6. O Creme Recheio tem outra finalidade?
Sim. A partir dele, você pode preparar geleia de brilho para acabamento de roscas, pães doces, 
torteletes e tortas.

7. Como é o preparo da geleia de brilho com Creme Recheio Mauri?
Leve ao fogo 3 L de água e deixe ferver. Em outro recipiente, coloque 1 kg da Mistura para Creme 
Recheio e dilua com 500 mL de água. Quando a água da panela ferver, adicione a Mistura para Creme 
Recheio diluída na água e mexa até obter a consistência desejada. Utilize depois de frio para passar 
em pães doces, sobre frutas ou em tortas.

Produto

Creme Recheio
Fondant

Embalagem

789 840995 048-3
789 840995 054-4

Caixa de Embarque

1 789 840995 048-0
1 789 840995 054-1

Cód. do 
Fabricante

430
431

sAC: 0800 703 3699 |  www.maur i .com.br



Ficha Técnica bolos EsPECiAis
MAUri

BOLOS ESPECIAIS
A linha é composta por 3 produtos:
Cake Neutro, Cake Chocolate e Pão de Ló

• Os ingredientes vêm na medida certa

• Maior durabilidade do produto na prateleira

• Praticidade e rapidez no preparo

PÃO DE LÓ

• Produtos finais com qualidade garantida

• Maior volume e maior textura

• Maior resistência na aplicação de recheios
   e coberturas

Embalagem
• Caixa de 20 kg com 5 embalagens
   de 4 kg cada

• Validade: 6 meses

• Ideal para cakes, bolos, muffins,
   base de tortas, mini-bolos, entre outros

• Sabor indiscutível e textura diferenciada

• Preparo rápido e fácil

• Alto rendimento

• Miolo uniforme

CAKES

• Produto versátil: permite variações de
   receitas

• Permite adição de uvas-passas,
   frutas em geral, gotas de chocolate  
   e recheio como cobertura

• Volume diferenciado

Embalagem
• Caixa de 18 kg com 6 embalagens
   de 3 kg cada

• Validade: 6 meses

Características e Benefícios

Características e Benefícios



PERGUNTAS FREQUENTES
DOS PADEIROS

Produto

Cake Neutro
Cake Chocolate
Pão de Ló

Embalagem

789 730940 477-5 
789 730940 478-2 
789 730940 423-2

Caixa de Embarque

1 789 730940 477-2 
1 789 730940 478-9
1 789 730940 423-9

Cód. do 
Fabricante

477
478
423

CAKES
1. Por que em algumas ocasiões o Cake de Chocolate fica esfarelando?
Siga atentamente o modo de preparo e verifique a temperatura do 
forno e o Cake ficará perfeito.

2. Posso trocar a água da receita por leite?
Sim, embora a formulação já contenha leite.

3. Por que se usa óleo na receita do Cake?
Porque o óleo deixa a massa mais densa e com maior frescor.

4. Por que parece que o Cake Chocolate se desenvolve mais que o Neutro?
Porque o cacau deixa a massa mais viscosa, aumentando o volume 
final do produto.

5. Pode-se fazer cupcake com os Cakes?
Sim, é só usar as formas apropriadas.

6. Para fazer o Cake preciso ter batedeira?
Não. O produto pode ser batido à mão. 

7. Posso usar um suco de fruta na receita do Cake Neutro?
Sim, desde que não substitua completamente a água. Diminua a água e 
complete com o suco desejado.

8. Posso usar frutas como cobertura antes de levar o Cake ao forno?
Sim, pois o Cake foi desenvolvido para sustentar frutas ou recheios 
forneáveis na superfície.

9. Como faço para obter um produto mais cremoso?
Siga o modo de preparo da embalagem e asse-o em banho-maria.

PÃO DE LÓ
1. Como proceder para fazer o Pão de Ló?
Coloque na batedeira a Mistura para Pão de Ló, os ovos pasteurizados 
e a água. Misture em velocidade baixa por 1 minuto. Passe para a 
velocidade alta e bata por 10 minutos ou até conseguir um batido bem 
montado.

2. Qual a temperatura ideal para assar o Pão de Ló?
A temperatura ideal é de 160 °C para forno de lastro e de 130 °C 
para forno turbo.

3. Por que o Pão de Ló está com topete?
Porque a temperatura do forno está elevada. Ajuste a temperatura 
conforme o equipamento utilizado.

4. Como fazer o Pão de Ló de chocolate?
Coloque na batedeira 900 g da Mistura para Pão de Ló,  

100 g de cacau em pó alcalino, 700 g de ovos pasteurizados  
e 300 mL de água. Misture por 1 minuto em velocidade baixa. 
Bata em velocidade alta por 10 minutos ou até conseguir um batido 
bem montado.

5. Posso adicionar outros líquidos no lugar da água?
Sim. Substitua a água por suco de laranja e adicione raspas da fruta 
para reforçar o sabor.

6. Qual o rendimento de 4 kg de Mistura para Pão de Ló?
Rende 20 unidades de 350 g.

7. Quais as vantagens de utilizar a Mistura para Pão de Ló?
Facilidade e rapidez no preparo, evita desperdícios, padronização, 
maior volume e melhor textura, o miolo não esfarela, maior resistência 
durante a aplicação do recheio, excelente simetria, além de fazer 
rocambole.

sAC: 0800 703 3699 |  www.maur i .com.br



Ficha Técnica bolos sAborEs
MAUri

BOLOS SABORES

A linha é composta por 8 sabores:
Chocolate, Neutro, Banana, Laranja, Coco, Abacaxi, Milho e Cenoura

• Sabor balanceado

• Produto final mais macio e saboroso

• Alta qualidade

• Excelente crescimento no forno

• Preparo rápido: só 3 minutos de batimento

• Maior produtividade e agilidade

• Evita desperdícios: ingredientes na medida certa

Embalagem
• Caixa de 20 kg com 4 embalagens de 5 kg cada

• Validade: 6 meses

Características e Benefícios



PERGUNTAS FREQUENTES
DOS PADEIROS

1. Por que o tempo de batimento das Misturas para Bolo Mauri não é igual ao da concorrência?
Porque as nossas Misturas para Bolo têm uma formulação que permite um menor tempo de preparo.

2. Por que o meu bolo fica com pintas?
Provavelmente, porque o produto foi mal batido. Siga atentamente o modo de preparo indicado na 
embalagem e ele ficará perfeito.

3. Como posso fazer para intensificar o sabor do Bolo de Milho e deixá-lo mais cremoso? 
Siga o procedimento de preparo indicado na embalagem, mas asse-o em banho-maria.

4. Por que o Bolo de Fubá não vem com erva-doce?
Porque fica a critério do cliente colocá-la ou não.

5. Qual a diferença entre os Bolos Sabores e os Cakes?
Os Bolos Sabores são aerados com sabores variados, enquanto os Cakes são mais pesados,  
que permitem a adição de recheios, gotas de chocolate e frutas.
 
6. Se eu trocar o leite da receita dos Bolos Sabores por óleo, vou ter um Cake como produto final?
Não, pois cada produto tem seu balanceamento específico.

Produto

Sabor Coco
Sabor Chocolate
Sabor Laranja
Sabor Neutro
Sabor Abacaxi
Sabor Banana
Sabor Milho
Sabor Cenoura

Embalagem

789 730940 456-0
789 840995 046-9 
789 840995 044-5
789 840995 042-1
789 730940 455-3
789 730940 001-2 
789 730940 463-8 
789 730940 464-5

Caixa de Embarque

1 789 730940 456-7 
1 789 730940 454-3
1 789 730940 421-5 
1 789 730940 420-8
1 789 730940 455-0
1 789 730940 001-9
1 789 730940 463-5 
1 789 730940 464-2

Cód. do 
Fabricante

456
454
421
420
455
482
463
464

sAC: 0800 703 3699 |  www.maur i .com.br



Ficha Técnica linhA DE ovos
MAUri

OVOS PASTEURIZADOS

• Produtos prontos para o uso

• Pasteurizados, sem risco de bactérias patogênicas, 
   como a salmonela

• Filtrados, para remover a película e evitar pedaços 
   de casca nas receitas

• Padronização de receitas: dosagem e rendimento uniformes

• Redução de perdas por quebra acidental ou por ovos estragados

• Redução do tempo de preparo de receitas ao eliminar o
   processo de quebra de ovos

Embalagem
• Caixa de 12 kg com 12 embalagens de 1 kg cada

• Mantenha o produto refrigerado entre 0 ºC a 5 ºC

A linha é composta por 3 produtos:
Claras, Gemas e Ovos

• Validade:
   45 dias para ovos e gemas
   60 dias para claras

Características e Benefícios



PERGUNTAS FREQUENTES
DOS PADEIROS

1. O que é Ovo Pasteurizado?
É um produto que passa por um processo de aquecimento e resfriamento rápido para eliminação de bactérias patogênicas, envasado 
assepticamente em embalagem apropriada.

2. O que é Gema Pasteurizada?
É um produto que passa por um processo de separação da clara, depois por aquecimento e resfriamento rápido, envasado 
assepticamente em embalagem apropriada, mantendo as suas características.

3. O que é Clara Pasteurizada?
É um produto que passa por um processo de separação da gema, depois por aquecimento e resfriamento rápido, envasado 
assepticamente em embalagem apropriada, mantendo as suas características.

4. O produto é isento de odor forte?
Sim, pois durante o processo de separação é retirada a película da gema que provoca esse odor.

5. Pode ser usado igual ao ovo em casca?
Sim, na confeitaria, na panificação e na gastronomia em geral.

6. Qual é a validade do produto após aberto?
24 horas, mantido sob refrigeração com temperatura controlada entre 0 ºC a 5 ºC.

7. Quais são as condições de armazenamento recomendadas?
Recomenda-se armazenar em geladeiras ou câmaras com temperatura controlada entre 0 ºC a 5 ºC.

8. O produto pode ser congelado?
Sim, desde que seja congelado em equipamento apropriado, a - 18 ºC. Para utilizar o produto, descongele-o completamente em 
câmara fria (5 ºC no máximo).

9. Pode ficar fora da refrigeração, por estar numa embalagem tipo longa vida?
Não. Mesmo nesse tipo de embalagem precisa ser mantido sob refrigeração entre 0 ºC a 5 ºC, por ser um produto pasteurizado 
e não esterilizado.

10. Quais as vantagens de usar?
Segurança alimentar ao diminuir o risco de contaminação microbiológica por ser um produto isento de bactérias patogênicas, 
principalmente a salmonela. Padronização das receitas. Ausência de desperdício na quebra, na separação e garantia de nenhum 
ovo estragado.

11. Pode ser consumido cru?
Sim, na fabricação de mousses, tortas e outros.

12. Contém conservantes?
Não, nem aditivos.

13. Como devo proceder quando abrir uma caixa do produto e este estiver com cheiro forte, cor e/ou consistência alterada?
Entre em contato com o SAC (informação contida na embalagem), registre a reclamação e fale com o seu distribuidor. Ambos tomarão 
as devidas providências.

Produto

Ovos
Gemas
Claras

Embalagem

789 833101 018-7
789 833101 019-4
789 833101 017-0

Caixa de Embarque

1 789 833101 018-4
1 789 833101 019-1
1 789 833101 017-7

Cód. do 
Fabricante

03320010
03120019
03220009

sAC: 0800 703 3699 |  www.maur i .com.br



Ficha Técnica sobrEMEsAs
MAUri

SOBREMESAS

A linha é composta por 3 produtos:
Pudim de Leite, Fios de Ovos e Quindim

• Livre de contaminação por salmonela

• Padronização de receitas
   no resultado final

PUDIM DE LEITE

• Redução do tempo de preparo
   da sobremesa e aumento da 
   produtividade

Embalagem
• Caixa de 6 kg com 6 embalagens de 1 kg cada

• Mantenha o produto refrigerado entre 0 ºC a 5 ºC

• Validade: 6 meses

Características e Benefícios

• Faz quindins e fios de ovos de forma
   muito mais fácil

• Livres de contaminação por salmonela

FIOS DE OVOS E QUINDIM

• Elimina a sobra de claras e
   de ovos estragados

• Redução do tempo de preparo e
   aumento da produtividade

Embalagem
• Caixa de 12 kg com 12 embalagens de 1 kg cada
   (Fios de Ovos)

• Caixa de 6 kg com 6 embalagens de 1 kg cada
   (Quindim)

• Mantenha o produto refrigerado entre 0 ºC a 5 ºC

• Validade: 
   6 meses para Quindim
   45 dias para Fios de Ovos

Características e Benefícios



PERGUNTAS FREQUENTES
DOS PADEIROS

PUDIM DE LEITE
1. Qual é o modo de preparo? 
Para 1 kg de base para Pudim de Leite, adicione 
1 L de leite integral. Coloque em forma caramelizada 
e asse em banho-maria.

2. Posso adicionar outros ingredientes?
Sim, por exemplo: ricota, queijo, coco e outros de sua 
preferência.

3. Qual é o rendimento?
Rende 2 unidades de 900 g.

FIOS DE OVOS
1. Os Fios de Ovos já vêm prontos na caixa?
Não, o conteúdo da caixa é uma base para o preparo dos fios 
de ovos.

2. Qual é o modo de preparo?
Prepare uma calda conforme as instruções da embalagem e, 
com um funil apropriado, despeje com movimentos circulares 
e vagarosos a base para Fios de Ovos. Retire com o auxílio de 
uma espumadeira e coloque em uma peneira para escorrer a 
calda.

3. Posso adicionar outros ingredientes?
Apenas na calda pode ser adicionado uma essência ou cravo 
para aromatizar, se desejar.

4. Qual é o rendimento?
Aproximadamente 900 g. O rendimento pode variar 
dependendo se há perdas durante o processo. 

5. Onde podem ser aplicados os fios de ovos prontos?
Em acabamento de tortas. Também podem ser comercializados 
separadamente.

QUINDIM
1. Posso adicionar outros ingredientes?
Sim, por exemplo: chocolate, damasco, nozes ou outro de sua 
preferência para fazer um quindim diferenciado.

2. Os ingredientes para preparo do quindim podem ser 
misturados com antecedência?
Sim, o ideal é preparar no mínimo com 2 horas de 
antecedência para absorção de líquidos pelo coco. Pode 
também ser preparado com um dia de antecedência, porém 
deve ser armazenado em recipiente fechado e ficar sob 
refrigeração.

3. O que devo fazer para conseguir um quindim de cor e sabor 
mais suave?
Adicione leite integral, como indicado na embalagem.

4. Pode ser assado em forno turbo?
Sim, lembrando que a temperatura do forno turbo deve ser 
considerada 30 ºC abaixo dos fornos de lastro.

5. O produto pode ser congelado?
Não, porque o congelamento altera as características do 
mesmo.

Produto

Quindim
Fios de Ovos
Pudim de Leite

Embalagem

789 833101 035-4
789 833101 041-5 
789 833101 048-4

Caixa de Embarque

1 789 833101 035-1
1 789 833101 105-1
1 789 833101 048-1

Cód. do 
Fabricante

03120028
03120038
03420025
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Ficha Técnica fErMEnTos
MAUri

FERMENTO EM PÓ QUÍMICO

Embalagem
• Caixa de 8 kg com 4 potes de 2 kg cada

• Caixa de 20 kg com 10 cartuchos de 2 kg cada

• Embalagem kraft de 20 Kg

• Validade: 6 meses

• Indispensável para bolos, tortas, biscoitos, etc

• Fermento químico de dupla ação:  
   age na batedeira e no forno

• Receita balanceada

• Alta qualidade

• Melhor textura e maior volume

Características e Benefícios



PERGUNTAS FREQUENTES
DOS PADEIROS

1. Como devo armazenar o Fermento em Pó Químico?
Em local seco e fresco, protegido dos raios solares e dos odores fortes.

2. Em quais receitas posso utilizar o Fermento em Pó Químico?
Em receitas de bolos, tortas e biscoitos.

3. Qual é o percentual de uso do Fermento em Pó Químico?
A quantidade de Fermento em Pó Químico depende da receita.

4. Qual é a validade do Fermento em Pó Químico?
A validade é de 6 meses a contar da data de fabricação.

5. Por que o Fermento em Pó Químico tem dupla ação?
Porque há liberação de CO2 no batimento e no forneamento.

6. Em qual etapa do processo devo adicionar o Fermento em Pó Químico?
Após a adição da farinha e antes da adição do líquido da receita.

7. Por que se chama Fermento em Pó Químico?
Porque a liberação de CO2 se dá por meio de uma reação química entre o bicarbonato e um sal ácido 
na presença de água.

8. Qual é a diferença de ação entre o Fermento Biológico e o Fermento em Pó Químico?
No Fermento Biológico, a liberação de CO2 se dá através de um processo de fermentação na presença 
de micro-organismos (levedura), enquanto que no Fermento Químico a fermentação ocorre através de 
uma reação química.

9. Posso utilizar Fermento Biológico em substituição ao Fermento em Pó Químico?
Não, porque cada um tem a sua aplicação.

Produto

Embalagem Kraft 20 Kg
Fermento em Pó Químico 10 x 2 kg
Fermento em Pó Químico Potes 4 x 2 kg

Embalagem

789 730940 401-0
789 730940 402-7
789 730940 061-6

Caixa de Embarque

---------
1 789 730940 402-4 
1 789 730940 061-3

Cód. do 
Fabricante

401
402
400

sAC: 0800 703 3699 |  www.maur i .com.br



Ficha Técnica fErMEnTos
MAUri

FERMENTO BIOLÓgICO SECO
INSTANTÂNEO

A linha é composta por 2 versões:
Massa Sal e Massa Doce

• Fácil de dosar

• Não necessita ser dissolvido, basta adicionar
   juntamente à farinha

• Não necessita de refrigeração

• Alta performance e poder fermentativo

• Uniformidade de ação e de produção

Embalagem
• Caixa de 10 kg com 20 embalagens a vácuo de 500 g cada

• Caixa de 10 kg com 1 embalagem a vácuo de 10 kg

• Caixa de 9 kg com 20 embalagens a vácuo de 450 g cada

• Validade: 2 anos

Características e Benefícios



PERGUNTAS FREQUENTES
DOS PADEIROS

1. Posso misturar o Fermento Instantâneo diretamente na água da receita?
Não, o Fermento deve ser misturado diretamente à farinha para melhor homogeneização.

2. Posso misturar o Fermento Instantâneo com produtos gordurosos?
Não, desta maneira a gordura forma uma película protetora, dificultando a hidratação do fermento.

3. Qual a validade do Fermento Instantâneo?
A validade é de 2 anos a contar da data de fabricação.

4. Após aberto, como devo conservar o mesmo?
Recomendamos guardá-lo em recipientes lacrados sob refrigeração.

5. Quais os tipos de Fermentos Instantâneos disponíveis?
Temos o Fermento Instantâneo para massas salgadas e o Fermento Instantâneo para massas doces.

6. Qual a diferença entre o Fermento Instantâneo para massas salgadas e para massas doces?
O Fermento Instantâneo para massas salgadas é indicado para massas com um percentual de até 
5% de açúcar. Para quantidades superiores de açúcar, recomendamos utilizar o Fermento Biológico 
Instantâneo para massas doces.

7. Posso utilizar Fermento em Pó Químico em substituição ao Fermento Instantâneo?
Não, pois são produtos distintos. O Fermento em Pó Químico é utilizado para biscoitos, bolos e afins. 

Produto

Fermento Instantâneo Massa Sal 20 x 500 g
Fermento Instantâneo Massa Sal 20 x 450 g
Fermento Instantâneo Massa Sal 10 Kg  
Fermento Instantâneo Massa Doce 20 x 500 g  
Fermento Instantâneo Massa Doce 10 Kg

Embalagem

789 730940 021-0 
789 730940 025-8 
------
789 730940 022-7
------

Caixa de Embarque

1 789 730940 021-7
1 789 730940 025-5 
1 789 730940 028-6 
1 789 730940 022-4
1 789 730940 222-8

Cód. do 
Fabricante

254
260
256
292
257

sAC: 0800 703 3699 |  www.maur i .com.br



Ficha Técnica ADiTivos
MAUri

ADITIVOS

A linha é composta por 2 versões:
Antimofo Premium Cristal e Antimofo e Anti-Rope

• Inibe o desenvolvimento de mofo
   e rope (bactérias)

• Aumenta o tempo de prateleira de pães,
   bolos, biscoitos, massas e outros produtos de
   panificação e confeitaria

• Diminui trocas, devoluções e
   perdas em gôndolas devido
   ao emboloramento

Embalagem
• Caixa de 12 kg com 12 embalagens
   de 1 kg cada (Antimofo e Anti-Rope)

• Caixa de 1,75 kg com 50 embalagens
   de 35 g cada (Antimofo Premium Cristal)

• Validade: 6 meses

Características e Benefícios



1. Como devo aplicar o Antimofo e o Anti-Rope? 
Misture diretamente na farinha da receita.

2. Qual a quantidade de Antimofo e Anti-Rope que se deve usar em 50 kg de farinha? 
A dosagem indicada é de 0,2% até 0,3% sobre o peso da farinha, ou seja, de 100 g até 150 g  
de Antimofo para cada 50 kg de farinha.

3. Posso aplicar o Antimofo só em pães?
Não, pode usar também na conservação de bolos, biscoitos e outros produtos de panificação 
e confeitaria.

4. Como armazenar o Antimofo?
Mantenha o produto em local seco, fresco, limpo e ao abrigo da luz solar direta.

5. O que é rope?
O rope é um tipo de contaminação interna, de origem bacteriana, que pode ocorrer nos pães durante 
o verão, nas épocas úmidas e quentes do ano. Diferente do mofo, que é uma contaminação externa, 
causada por fungos. Ao cortar o pão atacado por rope, o miolo fica gomoso e forma-se um fio que 
parece uma pequena corda.

6. O Antimofo pode combater o rope?
Sim, nossos produtos têm mostrado eficiência no combate ao rope.

7. Qual a dosagem de Antimofo Premium Cristal para 50 kg de farinha?
Utilize 140 g ou 0,28% sobre a farinha.

PERGUNTAS FREQUENTES
DOS PADEIROS

Produto

Antimofo e Anti-Rope
Antimofo Premium Cristal

Embalagem

789 840995 524-2 
789 730940 508-6   

Caixa de Embarque

1 789 840995 524-9
1 789 730940 511-3

Cód. do 
Fabricante

524
508

sAC: 0800 703 3699 |  www.maur i .com.br



Ficha Técnica MElhorADorEs
MAUri

A linha é composta por 2 versões:
Melhorador Mauri e Melhorador Premium

MELHORADOR EM PÓ

• Corrige as variações da farinha de trigo
   para um resultado uniforme

• Reforça a rede de glúten das massas

Embalagem
• Melhorador: caixa de 20 kg com 4 embalagens de 5 kg cada 

• Melhorador Premium - A: caixa de 20,4 kg
   com 4 embalagens de 5,1 kg cada

• Melhorador Premium - B: caixa de 12 kg 
   com 40 embalagens de 300 g cada

Classificação para uso
• Melhorador: farinha forte

• Melhorador Premium: farinha de moderada a forte
   (dependendo da aplicação)

• Excelente performance em longas fermentações 
   e congelados (Melhorador Premium)

• Garante pães com melhor textura e volume

Características e Benefícios



1. O que é Melhorador em Pó?
Melhorador em Pó é uma mistura de emulsificantes, enzimas e oxidantes à base de amido.

2. Quais são as funções do Melhorador nas massas?
Reforçar a rede de glúten da massa, de modo a promover maior tolerância à fermentação, corrigir as 
variações das farinhas de trigo e melhorar a coloração da casca do pão.

3. Qual é a dosagem do Melhorador em Pó nas massas?
A dosagem é de 1% (dependendo do tipo de pães e aplicações) no Melhorador em Pó Mauri.
No Premium Mauri, 1,2%.

4. Em qual momento coloco o Melhorador em Pó na massa?
Ele sempre deve ser colocado no início do preparo para que se obtenha o resultado desejado.

5. O que acontece se usar o Melhorador em excesso ou em falta?
Se usado em excesso, a massa fica muito forte e os pães rasgam e racham. Se usado em dosagem 
baixa, a massa fica muito fraca e os pães não se desenvolvem adequadamente.

6. Onde devem ser aplicados os Melhoradores Mauri?
Em toda linha de pães em que a receita seja artesanal. Por exemplo: pão francês, pão doce, massa 
de pizza, sonho, pão de forma, pão de hambúrguer, hot dog, panetone e em várias massas doces 
e salgadas.

7. Preciso dissolver o Melhorador em Pó para usar?
Não há necessidade de ser dissolvido.

PERGUNTAS FREQUENTES
DOS PADEIROS

Produto

Melhorador em Pó
Melhorador Premium em Pó - A
Melhorador Premium em Pó - B

Embalagem

789 730940 520-8
789 730940 525-3
789 730940 528-4

Caixa de Embarque

1 789 730940 052-7
1 789 730940 525-0
1 789 730940 528-1

Cód. do 
Fabricante

520
525
528

sAC: 0800 703 3699 |  www.maur i .com.br



Classificação para uso
• Melhorador em Pasta: farinha forte

Embalagem
• Caixa com 48 unidades de 165 g (7,92 kg)

• Validade: 6 meses

• Garante pães com melhor textura e maior volume• Corrige as variações da farinha de trigo para um
   resultado uniforme

• Evita desperdício e perda de tempo com medições:
   já vem em dose única para 50 kg de farinha

• Melhora a textura e a crocância do pão

Ficha Técnica MElhorADorEs
MAUri

MELHORADOR EM PASTA

Características e Benefícios



PERGUNTAS FREQUENTES
DOS PADEIROS

1. O que é Melhorador em Pasta?
Melhorador em Pasta é uma mistura de emulsificantes, enzimas e oxidantes à base de gordura.

2. Quais são as funções do Melhorador em Pasta nas massas?
Reforçar a rede de glúten na massa, de modo a promover maior tolerância à fermentação, corrigir as 
variações das farinhas de trigo e melhorar a coloração da casca do pão.

3. Os Melhoradores em Pasta têm algum aroma? 
Sim, aroma de manteiga.

4. Em qual momento coloco o Melhorador em Pasta na massa?
Ele sempre deve ser colocado no início do preparo para que se obtenha o resultado desejado.

5. O que acontece se usar Melhorador em Pasta em excesso ou em falta?
Se usado em excesso, a massa fica muito forte e os pães rasgam e racham. Se usado em dosagem 
baixa, a massa fica muito fraca e os pães não se desenvolvem adequadamente.

6. Onde devem ser aplicados os Melhoradores Mauri?
Em toda linha de pães em que a receita seja artesanal. Por exemplo: pão francês, pão doce, massa  
de pizza, sonho, pão de forma, pão de hambúrguer, hot dog, panetone e em várias massas doces  
e salgadas.

7. Qual a validade e as condições de armazenamento recomendadas?
O prazo de validade é de 6 meses após a data de fabricação. Após aberto, deve ser usado no menor 
prazo possível e deve ser armazenado em local seco, fresco, limpo e ao abrigo da luz solar direta.

8. Preciso dissolver o Melhorador em Pasta para usar?
Não há necessidade de ser dissolvido.

Produto

Melhorador em Pasta

Embalagem

789 840995 056-8

Caixa de Embarque

1 789 840995 056-5

Cód. do 
Fabricante

521
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Ficha Técnica PÃEs PrEMiUM
MAUri

A linha é composta por 2 versões:
Baguette Branca e Baguette Preta

PÃES PREMIUM

• Produto de sabor diferenciado e único, altamente
   crocante e textura típica de baguette francesa

• Tem em sua composição diferentes tipos
   de Massa Madre*

• Alvéolos e pestana bem definidos

• Contém sementes de girassol e gergelim (Baguette Preta)

*Massa Madre:
A Massa Madre tem origem em uma fermentação longa e natural, 
pela mistura de farinha (uma ou mais) com água e leveduras que 
se encontram no ambiente, criando sabores e aromas únicos. Sua 
utilização confere sabor e aroma mais intenso, maior leveza e maior
tempo de prateleira para o pão.

• Praticidade e alto desempenho

• Versatilidade: possibilita o preparo de diversas receitas

• Padronização: resulta em produtos de alta qualidade

• Economia: elimina desperdício de tempo
   no balanceamento da receita

Rendimento
• 31 unidades de 250 g por saco de 5 kg - Baguette Preta

• 32 unidades de 250 g por saco de 5 kg - Baguette Branca

Embalagem
• Caixa de 20 kg com 4 embalagens de 5 kg cada

• Validade: 6 meses

Características e Benefícios



PERGUNTAS FREQUENTES
DOS PADEIROS

1. Posso utilizar o Fermento Instantâneo nos Pães Premium?
Sim, com o cuidado de adicionar o Fermento na mistura antes de colocar água.

2. Posso adicionar outros ingredientes nos Pães Premium?
Sim, pode-se adicionar nozes, passas, granolas, amêndoas laminadas, desde que sejam adicionadas 
na velocidade lenta ao final do batimento.

3. Preciso seguir o tempo de descanso recomendado nas embalagens dos Pães Premium?
Sim, é necessário para se obter um miolo mais aberto (tipo baguette francesa).

4. Posso assar os Pães Premium em forno sem vapor?
Não se recomenda, porque haverá perda de qualidade (perda de brilho e crocância).

5. Qual a diferença entre a Baguette Branca e Baguette Preta?
A Baguette Preta contém em sua formulação sementes de girassol e gergelim e outros tipos  
de Massa Madre.

6. Por que os Pães Premium possuem um aroma bastante agradável?
Porque sua formulação contém diversos tipos de Massa Madre, o que lhes confere aromas  
e sabores bem diferenciados.

7.  Após aberto, em quanto tempo devo consumir a Mistura para Pães Premium?
Recomendamos utilizar o mais breve possível, sempre mantendo a embalagem bem fechada.

8. O que é Massa Madre?
A Massa Madre tem origem em uma fermentação longa e natural, pela mistura de farinha (uma ou mais) 
com água e leveduras que se encontram no ambiente, criando sabores e aromas únicos. Sua utilização 
confere sabor e aroma mais intensos, maior leveza e maior tempo de prateleira para o pão.

Produto

Baguette Branca
Baguette Preta

Embalagem

789 730940 797-4
789 730940 798-1

Caixa de Embarque

1 789 730940 797-1
1 789 730940 798-8

Cód. do 
Fabricante

484
485

sAC: 0800 703 3699 |  www.maur i .com.br



Ficha Técnica PÃEs ArTEsAno
MAUri

PÃES ARTESANO

A linha é composta por 4 produtos:
Pão Preto, Multiuso, Brioche e Pães Crocantes

• Qualidade de pães artesanais

• Resulta em produtos finais de alta qualidade

• Receita bem balanceada

• Fácil manuseio para o padeiro

• Elimina desperdício de tempo no balanceamento  
   da receita

• Alto rendimento

• Bom salto de forno

• Excelente textura: parece produto artesanal

• Grande variedade de produto final

Embalagem
• Caixa de 20 kg com 4 embalagens de 5 kg cada (Pão Preto, Multiuso, Brioche e Pães Crocantes)

• Caixa de 12 kg com 12 embalagens de 1 kg cada (Multiuso)

• Validade: 6 meses

Características e Benefícios



PERGUNTAS FREQUENTES
DOS PADEIROS

1. Posso utilizar o Fermento Instantâneo nos Pães Artesano?
Sim, com o cuidado de adicionar o Fermento na mistura antes de adicionar água.

2. Posso adicionar outros ingredientes nos Pães Multiuso?
Sim, pode-se adicionar calabresa, recheio de frango, recheio de creme com gotas de chocolate, 
entre outros.

3. Posso fazer decorações no Pão Preto?
Sim, pode-se decorar com sementes de girassol, de abóbora, de gergelim, entre outros.

4. Posso assar os Pães Artesano em forno sem vapor?
Apenas as Misturas Multiuso, Pão Preto e Brioche podem ser assadas em forno sem vapor. A Mistura 
para Pães Crocantes deve ser assada com vapor para não comprometer o resultado do produto final.

5. Posso preparar a massa do Pão Italiano, a partir da Mistura para Pães Crocantes, para assar no dia 
seguinte?
Sim, desde que siga os passos do modo de preparo contidos na embalagem. Acomode-os em câmara 
fria, mantendo os mesmos cobertos com plástico para não ressecar a crosta dos pães. Recomendamos 
diminuir a quantidade de fermento.

6. Por que os Pães Crocantes possuem um aroma bastante agradável?
Porque sua formulação contém diferentes tipos de Massa Madre, o que lhes confere aromas e sabores 
diferenciados.

7. Qual é a absorção máxima de água da Mistura para Ciabata (a partir da Mistura para Pães Crocantes)?
Recomendamos um máximo de até 80% de água.

8. O que é a Mistura Multiuso?
A Multiuso é uma mistura muito versátil, que possibilita a produção de pães doces ou salgados. Uma 
 ótima opção para usar a criatividade. 

Produto

Pão Preto
Multiuso 1 kg
Multiuso 5 kg
Brioche
Pães Crocantes

Embalagem

789 730940 007-4
789 730940 457-7
789 730940 441-6
789 730940 472-0
789 730940 005-0

Caixa de Embarque

1 789 730940 007-1
1 789 730940 457-4
1 789 730940 441-3
1 789 730940 472-7
1 789 730940 005-7

Cód. do 
Fabricante

487
457
441
472
486

sAC: 0800 703 3699 |  www.maur i .com.br



Ficha Técnica PÃEs lEvEs
MAUri

A linha Pães Leves é composta por 3 versões:
Pão de Linhaça, Pão de Aveia e Pão Branco.

A linha Pães Integrais Leves é composta por 3 versões:
Pão Integral, Pão Multigrãos e Pão de Centeio.

PÃES LEVES E 
PÃES LEVES INTEgRAIS

• Excelente volume

• Mistura de grãos selecionados para o
   perfeito balanço de sabor

• Já vem com antimofo e tem uma
   formulação que proporciona maciez

• Resulta em produtos finais de boa qualidade

• Pães macios por mais tempo

• Excelente volume e salto de forno

• Miolo leve, liso e homogêneo, não esfarela

• Maior rendimento: alta absorção de água (60% - 62%)

• Pão bonito, macio e saboroso

Embalagem
• Caixa de 20 kg com 4 embalagens
   de 5 kg cada (Pães Leves Integrais)

• Kit: caixa de 10 kg com 2 embalagens de 5 kg,
   com 40 sacos e 40 fechos (Pães Leves e Leves Integrais) 

• Validade: 4 meses

Características e Benefícios



PERGUNTAS FREQUENTES
DOS PADEIROS

1. Os Pães Leves (Pão de Linhaça, Pão de Aveia e Pão Branco) contêm açúcar em sua formulação?
Não, nossas Misturas para Pães Leves não têm adição de açúcar.

2. Posso adicionar outros ingredientes?
Sim, desde que não comprometa o conceito dos produtos com denominação de Leve. Pode-se 
adicionar chia, linhaças, semente de girassol, de forma que não comprometa a estrutura do pão.

3. Preciso seguir o tempo de descanso recomendado nas embalagens?
Sim, recomendamos respeitar o modo de preparo.

4. Qual o diferencial dos Pães da linha Leve?
Eles contêm em sua formulação farelo de trigo, farinha de centeio, grãos e sementes,  
dependendo do produto.

5. Quais são as outras formas de utilização dos Pães da linha Leve?
Eles podem ser feitos em diferentes formatos e utilizados para preparar deliciosos sanduíches.

6. Depois de embalados, quanto tempo eles têm de shelf life?
O prazo de validade é de 6 a 10 dias, mas o clima, a manipulação inadequada e outros fatores podem 
alterar esse prazo.

7. Qual a absorção máxima de água dos Pães da linha Leve?
Recomendamos um máximo de 62% de água.

Produto

Pão Leve Integral
Pão Leve Integral KIT
Pão Leve Multigrãos KIT
Pão Leve Centeio KIT
Pão Leve Branco KIT
Pão Leve Aveia KIT
Pão Leve Linhaça KIT

Embalagem

789 730940 443-0
789 730940 443-0
789 730940 445-4
789 730940 444-7
789 730940 452-2
789 730940 453-9
789 730940 735-6

Caixa de Embarque

1 789 730940 443-7
1 789 730940 446-8
1 789 730940 445-1
1 789 730940 447-5
1 789 730940 452-9
1 789 730940 453-6
1 789 730940 735-3

Cód. do 
Fabricante

443
446
445
447
452
453
488
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Ficha Técnica linhA lAnChE
MAUri

A linha é composta por 6 produtos:
Salgadinhos, Croissant, Folhados, Pão de Queijo, Pão de Hambúrguer 
e Pão de Batata

LINHA LANCHE

• Receita balanceada

• Excelente salto de forno

• Alta versatilidade

• Alto rendimento

• Evita desperdícios, pois os ingredientes
   vêm na medida certa

• Aroma agradável e cor atrativa

• Produto macio por mais tempo

• Resulta em produtos leves e com qualidade garantida

Embalagem
• Caixa de 20 kg com 4 embalagens de 5 kg cada (Pão de Hambúrguer, Croissant,
   Pão de Queijo, Folhados e Salgadinhos)

• Caixa de 12 kg com 12 embalagens de 1 kg cada (Pão de Queijo e Pão de Batata)

• Validade: 6 meses

Características e Benefícios



PERGUNTAS FREQUENTES
DOS PADEIROS

1. Preciso escaldar a Mistura para Pão de Queijo?
Não, nossas Misturas contêm amido modificado que dispensa este procedimento. O resultado  
é um produto com mais praticidade e rapidez no preparo.

2. Quais os tipos de queijo que posso utilizar no preparo da Mistura para Pão de Queijo?
Utilize qualquer tipo de queijo, menos os que têm alto teor de sal. Recomendamos o queijo minas 
padrão.

3. Posso utilizar a Mistura para Croissants para outros tipos de produtos?
Sim, você pode usar a mesma massa para fazer modelos diferentes, como tranças, danish e caracol.

4. Quais as vantagens de utilizar a Mistura para Massas Folhadas?
Inúmeras vantagens: ela é leve, crocante, tem maior volume e abertura de capas, além da 
possibilidade da diversificação de produtos com a mesma massa.

5. Por que os salgadinhos feitos com a Mistura para Salgadinhos são crocantes por fora e cremosos 
por dentro?
Porque essa mistura contém flocos de batata em sua composição.

6. Em máquinas extrusoras de salgadinhos, o modo de preparo é o mesmo?
Não, porque alguns equipamentos precisam trabalhar com uma massa mais firme. A quantidade 
de água deve ser ajustada à necessidade do seu equipamento.

7. Preciso colocar batatas cozidas na Mistura para Pão de Batata?
Não, porque a nossa Mistura já contém flocos de batata. Basta adicionar água e fermento.

8. Quais os tipos de produtos que posso fazer com a Mistura para Pão de Batata?
Pela sua grande versatilidade, pode-se fazer uma grande variedade de produtos 
(esfiha, enroladinho, etc.) e utilizar uma gama variada de recheios.

Produto

Croissant
Folhados
Salgadinhos
Pão de Queijo 1 kg
Pão de Queijo 5 kg
Pão de Batata
Pão de Hambúrguer

Embalagem

789 730940 470-6
789 730940 469-0
789 730940 471-3
789 840995 053-7
789 730940 008-1
789 730940 459-1
789 730940 475-1

Caixa de Embarque

1 789 730940 470-3
1 789 730940 469-7
1 789 730940 471-0
1 789 840995 053-4
1 789 730940 008-8
1 789 730940 459-8
1 789 730940 475-8

Cód. do 
Fabricante

470
469
471
440
442
459
475
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Ficha Técnica PAnETonE
MAUri

A linha é composta por 2 versões:
Panetone com Gema e Panetone sem Gema

MISTURAS PARA PANETONE

Embalagem
• Caixa de 20 kg com 4 embalagens de 5 kg cada

• Kit: caixa de 10 kg com 2 embalagens de 5 kg cada,
   com 50 sacos, 50 fechos e 50 formas

• Validade: 6 meses

• Ideal para fabricação de panetone, amsterdam,
   chocotone, stolen, colomba pascal, entre outros

• Preparo prático e rápido 
   (método esponja ou método direto)

• Qualidade e sabor de panetone artesanal

• Maciez e frescor

Características e Benefícios



PERGUNTAS FREQUENTES
DOS PADEIROS

1. Qual a diferença entre Panetone com Gema e sem Gema?
Por já conter gemas na sua composição, não há necessidade de colocá-las no Panetone com Gemas. 
E no Panetone sem Gemas há necessidade de acrescentar gemas na sua preparação.

2. Qual a durabilidade do Panetone?
Em média, 2 meses, desde que sejam respeitadas as boas práticas de fabricação.

3. Essa Mistura pode preparar outros produtos?
Sim, pode preparar chocotone, panetone trufado, colomba, gallup, bolo rei, etc.

4. O produto é de fácil preparo?
Sim, na embalagem você encontra o modo de preparo, o rendimento e as dicas importantes.

Produto

Panetone com Gema
Panetone sem Gema
Panetone sem Gema Kit
Panetone com Gema Kit

Embalagem

789 730940 461-4
789 730940 462-1
789 730940 462-1
789 730940 461-4

Caixa de Embarque

1 789 730940 461-1
1 789 730940 462-8
1 789 730940 473-4
1 789 730940 474-1

Cód. do 
Fabricante

461
462
473
474
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A linha é composta por 7 produtos:
Brownie e Petit Gateau, Cenoura, Milho Cremoso, Amendoim, 
Fubá, Limão Cremoso e Bolo de Aipim  

Ficha Técnica bolos golD E AiPiM
MAUri

BOLOS gOLD E AIPIM

• Mais cremoso

• Versátil

• Textura mais leve, desmancha na boca

• Bolos com sabor autêntico

• Produto diferenciado que traz maior
   valor agregado

BOLOS gOLD

• Fácil e prático: é só acrescentar leite e ovos

• Preparo rápido

• Qualidade garantida

• Ótima combinação com recheios
   e coberturas

• Permite utilizar diversas coberturas
   e acabamentos

Embalagem
• Caixa de 20 kg com 4 embalagens
   de 5 kg cada

• Validade: 6 meses

Características e Benefícios

• Rapidez: batimento de apenas 2 minutos

• Faz do bolo cremoso ao aerado

• Ingredientes na medida certa

• Cremoso e úmido

BOLO DE AIPIM

• Facilidade: basta adicionar água e ovos

• Resulta em produtos finais com
   qualidade garantida

• Caixa de 20 kg com 4 embalagens
   de 5 kg cada

• Validade: 6 meses

EmbalagemCaracterísticas e Benefícios



PERGUNTAS FREQUENTES
DOS PADEIROS

1. Qual a diferença dos Bolos Gold para os outros bolos?
Os Bolos Gold são mais cremosos por terem uma fórmula diferenciada.

2. Qual o tempo de forneamento e a temperatura?
Deve ser assado em forno de lastro a 180 °C, ou turbo a 140 °C, por aproximadamente 40 minutos. 
Esse tempo pode variar de acordo com o tamanho dos moldes.

3. Com esta linha é possível criar uma variedade de produtos?
Sim, é possível fazer uma grande variedade de produtos com acabamentos diferenciados.

4. Posso aumentar ou diminuir a quantidade de ingredientes da receita?
Utilize sempre as quantidades sugeridas no modo de preparo. Isso garantirá um produto final com a qualidade desejada.

5. É necessário ter batedeira? 
O ideal é que a batedeira seja utilizada, pois os ingredientes necessitam de uma boa homogeneização.

6. Posso agregar frutas à Mistura para Bolos Gold?
Não, pois as frutas podem afundar. Para este tipo de aplicação, deve-se usar a nossa linha de Cakes.

7. Como devo preparar o Bolo de Aipim?
Coloque na batedeira a Mistura para Bolo de Aipim, os ovos pasteurizados, o leite e o coco e misture em velocidade baixa 
por 1 a 2 minutos.

8. O Bolo de Aipim é um bolo volumoso?
Não, o Bolo de Aipim é cremoso e muito úmido. O ideal é trabalhar com formas pequenas ou com fatias.

9. Como fazer para o Bolo de Aipim ficar ainda mais cremoso?
A dica é assar o bolo em banho-maria pelo mesmo tempo e temperatura indicados na embalagem.

10. Preciso de batedeira para fazer o Bolo de Aipim?
O Bolo de Aipim também pode ser feito manualmente. Misture todos os ingredientes com a ajuda de um fuê, até que a mistura 
fique bem homogênea.

11. Por que meu Bolo de Aipim está ficando muito corado?
Porque provavelmente a temperatura do forno está elevada. Para evitar que isso aconteça, siga rigorosamente o modo de preparo 
da embalagem e acerte a temperatura do forno.

Produto

Cenoura
Milho Cremoso
Amendoim
Fubá
Limão Cremoso
Brownie/Petit Gateau
Aipim

Embalagem

789 730940 476-8
789 730940 479-9
789 730940 002-9
789 730940 465-2
789 730940 466-9
789 730940 467-6
789 730940 458-4

Caixa de Embarque

1 789 730940 476-5
1 789 730940 479-6
1 789 730940 002-6
1 789 730940 465-9
1 789 730940 466-6
1 789 730940 467-3
1 789 730940 458-1

Cód. do 
Fabricante

476
479
481
465
466
467
458

sAC: 0800 703 3699 |  www.maur i .com.br



Ficha Técnica fErMEnTos
MAUri

FERMENTO BIOLÓgICO FRESCO

• Alto poder fermentativo

• Fácil de manusear

• Age bem em qualquer tipo de massa

• Uniformidade de ação

• Maior volume aos pães

• Embalagem de celofane:
   maior proteção ao fermento

Fermento Massa Sal

• Ideal para massas com até 5% de açúcar

Fermento Massa Doce

• Alta performance em massas com mais 
   de 5% de açúcar (massas doces)

• Elaborado com cepa, que tem melhor 
   desempenho em massas doces

Fermento Massa Congelada

• Melhor desempenho em massas congeladas

• Melhor volume no produto final (até 16%)

• Elaborado com cepa mais resistente, 
   por isso resiste melhor ao congelamento

• Proporciona melhor retomada da fermentação 
   após o descongelamento

• Melhores resultados são observados após 
   15 dias de produção

• Pães congelados com shelf life 
   de até 90 dias a -18 ºC

• Caixa de 25 kg com 50
   embalagens de 500 g cada

• Caixa de 12,5 kg com 25
   embalagens de 500 g cada

• Caixa de 9,6 kg com 8 displays de 1,2 kg
   (20 tiras de 60 g com 4 tabletes de 15 g cada)

• Embalagem kraft de 25 kg

• Validade: 45 dias

CEPA ERLENMEYER FERMENTAÇÃO
SEMENTE

FERMENTAÇÃO
COMERCIAL

SEPARAÇÃO
CENTRÍFUGA

ARMAZENAMENTO
DO CREME

FILTRAÇÃO
A VÁCUO

FERMENTO
FRESCO

PROCESSO PRODUTIVO

A linha é composta por 3 versões:
Massa Sal, Massa Doce e Massa Congelada

Características e Benefícios Embalagem



PERGUNTAS FREQUENTES
DOS PADEIROS

1. Qual a temperatura de conservação para o Fermento Fresco? Posso congelar? 
De 1 °C a 8 °C. Nunca congele.

2. Como faço para converter uma receita de Fermento Fresco (FF) em Fermento Instantâneo (FI)?
Divida a quantidade de FF por 2,5.

3. Quanto de Fermento Fresco coloco em uma massa de pão francês?
Geralmente utilizamos uma quantidade que varia entre 0,2% a 4% sobre o peso da farinha, 
dependendo do tempo de crescimento que esperamos.

4. Posso acrescentar o sal com o Fermento?
Não, deve-se tomar cuidado para nunca colocar o sal sobre o Fermento, pois o sal desidrata a célula 
do Fermento e ele morre.

5. Qual o diferencial do Fermento para Massas Congeladas?
É um Fermento elaborado com cepa mais resistente, portanto possui uma melhor performance quando 
aplicado a massas congeladas.

6. O que é o Fermento para Massa Doce?
É um Fermento específico para massas doces com percentual de açúcar acima de 5%.

7. Se o Fermento ficar sem refrigeração por um dia, ele estraga?
Sim, perderá o poder fermentativo.

8. Quando o Fermento morre?
O Fermento morre no forno, à temperatura aproximada de 60 ºC.

Produto

Massa Sal 50 pacotes de 500 g
Massa Sal 25 pacotes de 500 g
Massa Doce 50 pacotes de 500 g
Massa Congelada 50 pacotes de 500 g
Massa Sal 5 sacos de 5 Kg (kraft)
Massa Doce 5 sacos de 5 Kg (kraft)
Massa Congelada 5 sacos de 5 Kg (kraft)

Embalagem

789 730940 010-4
789 730940 010-4
789 730940 174-3
789 730940 140-8
789 730940 228-3
789 730940 351-8
789 730940 141-5

Caixa de Embarque

1 789 730940 010-5
1 789 730940 010-2
1 789 730940 174-0
1 789 730940 140-5
----------------------
----------------------
----------------------

Cód. do 
Fabricante

172
173
178
140
013
013MD
141
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