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Como a fermentação len-
ta virou mania nacional
Na era da instantaneidade, apreciadores da arte de fa-
zer pão resgatam a tradição ancestral e desaceleram. A 
receita usada é simples e universal: água, farinha e sal. 
Mas o segredo do miolo macio, casca robusta e aroma 
marcante é o principal ingrediente da casa: o tempo.

LEIA MAIS

Metologia Propan: curso 
completo em agosto!
LEIA MAIS

Porto Alegre (RS) e região 
recebem Projeto de Gestão 
na Panificação
LEIA MAIS

Pão de soja de Bueno de An-
drada é selecionado para parti-
cipar de catálogo  cultural
LEIA MAIS

Não tem como negar, o pão melhora o humor e aquece 
o coração. É o abraço em forma de alimento. Pensando 
nisso, o cientista de alimentos Nathan Myhrvold criou 
o livro “Modernist Bread: A Arte e Ciência do Pão”, 
uma mini-enciclopédia sobre os mistérios e a ciência 
de fazer pão, onde o autor consegue desvendar mitos 
e expor muitas curiosidades sobre esse tema. Confira 
algumas descobertas que Nathan fez sobre os pães e 
descubra mais sobre esse alimento.

LEIA MAIS

Ciência desvenda no-
vos mitos sobre pães

Mudança à vista: Anvisa já analisa 
novo sistema de rotulagem para 
os alimentos nacionais
LEIA MAIS

Congresso de Panificação em 
Portugal discute novos rumos 
para o setor em 2018

LEIA MAIS

http://www.gazetadopovo.com.br/bomgourmet/pao-fermentacao-lenta-mania-do-brasileiro/
http://www.marciorodrigues.com.br/mostraNoticia.php?codnoticia=1235
http://www.marciorodrigues.com.br/mostraNoticia.php?codnoticia=1237
https://www.acidadeon.com/araraquara/cotidiano/NOT,0,0,1320569,pao+de+soja+de+bueno+de+andrada+participa+de+catalogo+cultural+paulista.aspx
http://www.tnh1.com.br/noticias/noticias-detalhe/saude/confira-quatro-mitos-sobre-paes-desvendados-pela-ciencia/?cHash=6fbc66a1910de76dbd0296a68ee2a6e9
https://saude.abril.com.br/alimentacao/o-rotulo-dos-alimentos-vai-mudar/
https://www.dn.pt/portugal/interior/pao-deixou-de-ser-um-inimigo-agora-e-um-aliado-da-saude-9242298.html
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Os grandes também mudam: 
Nestlé refaz seu cardápio
Maior companhia de alimentos do mundo, a gigante 
suíça refaz o seu portfólio para se adaptar às novas 
demandas dos consumidores, preocupados com a 
saúde. Atualmente, a empresa está passando por uma 
das mais desafiadoras fases de sua história.

LEIA MAIS 

Varejo apresenta estabilidade 
em 2018, nota IBGE
O varejo brasileiro tem mostrado “certa estabili-
dade” desde o segundo semestre de 2017. A aval-
iação é de Isabella Nunes, gerente da Pesquisa Men-
sal do Comércio (PMC), ao comentar o resultado da 
pesquisa sobre o varejo divulgada nesta quinta-fei-
ra pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 
(IBGE).  É uma recuperação que vem mais lenta e grad-
ual, porém, já começa a dar seus primeiros sinais no 
comércio e promete aumentar o faturamento em 2018.

LEIA MAIS

Atual modelo em transforma-
ção: como o comércio eletrôni-
co está conquistando o varejo
LEIA MAIS

Você sabe qual é a balança 
ideal para o varejo que fará a 
diferença em seu negócio?
Quando o assunto é padaria, confeitaria ou restauran-
te, entre outros empreendimentos do segmento vare-
jista, o uso de balanças torna-se indispensável. Porém, 
entre tantas, como escolher a mais adequada?

LEIA MAIS

Mais um capítulo: o dilema da 
venda da Via Varejo
LEIA MAIS

Por que investir no setor de 
alimentação não sai de moda?
LEIA MAIS

Grupo Habib’s  expande rede 
de churrascarias no Brasil

LEIA MAIS

Quatro mudanças necessárias 
na indústria de alimentos 
LEIA MAIS

A era da convergência entre os 
dispositivos móveis: por que 
adotar uma pequena empresa
LEIA MAIS

https://www.istoedinheiro.com.br/a-nestle-muda-o-cardapio/
http://www.valor.com.br/brasil/5447449/varejo-tem-%3Fcerta-estabilidade%3F-desde-2-semestre-de-2017-nota-ibge
https://veja.abril.com.br/blog/reveja/como-surgiram-e-se-firmaram-os-gigantes-do-comercio-eletronico/
http://www.segs.com.br/seguros/110622-saiba-agora-com-dicas-simples-qual-balanca-para-varejo-fara-a-diferenca-em-seu-negocio
https://www.em.com.br/app/noticia/economia/2018/04/12/internas_economia,950994/o-dilema-da-venda-da-via-varejo.shtml
https://odia.ig.com.br/opiniao/2018/04/5530586-valeria-ramos-investir-no-setor-de-alimentacao.html
https://exame.abril.com.br/negocios/grupo-habibs-remodela-e-expande-rede-de-churrascarias/
https://epocanegocios.globo.com/Inspiracao/Vida/noticia/2018/04/quatro-mudancas-necessarias-na-industria-de-alimentos-segundo-sra-inovadeira.html
https://g1.globo.com/economia/pme/pequenas-empresas-grandes-negocios/especial-publicitario/dell/noticia/convergencia-entre-dispositivos-moveis-por-que-adotar-na-pequena-empresa.ghtml
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Doces, mas nem tanto: 
pouco açúcar é o diferencial 
das receitas francesas
Nem só de pratos salgados vive a culinária francesa. 
Berço da gastronomia mundial, o país europeu é re-
presentante de peso também quando o assunto é so-
bremesa. Inventora de receitas emblemáticas como os 
macarons, biscoito redondo, crocante por fora e macio 
por dentro, a terra de Napoleão é famosa por delícias 
com o açúcar – mas não tão doces assim. 

LEIA MAIS

Chefs de Minas reinventam 
receitas de pão italiano
Um sabor único, a crocância surreal, o miolo elástico e 
um leve sabor ácido derivado do processo de fermen-
tação natural – sim, os italianos sabem fazer pão mui-
tíssimo bem há muito tempo. Sua receita equilibrada 
permite que seja a base das tradicionais bruschettas.
LEIA MAIS

Novas regras no mercado 
pedem revisão das estra-
tégias empresariais
As preferências dos consumidores e a forma de pro-
dução dos alimentos vem sofrendo influência de cinco 
megatendências mundiais: mudanças demográficas, 
urbanização acelerada, deslocamento do poder eco-
nômico global, avanços tecnológicos e mudanças cli-
máticas e escassez de recursos. Entendê-las é impe-
rativo para  alcançar bons resultados nos negócios. 

LEIA MAIS

Nova tecnologia é empregada 
para acelerar a produção
A Prática acaba de lançar o forno Copa Express, que in-
tegra a linha Speed Ovens e chega ao mercado com um 
design moderno. Com uma tecnologia de ponta, o novo 
produto promete agregar velocidade e melhores resul-
tados na finalização dos alimentos. e, assim, trazer um 
diferencial em produção e gestão da qualidade.

LEIA MAIS

Padarias do país registram 
aquecimento nas vendas

LEIA MAIS

Após quatro anos de quedas consecutivas, o setor de 
panificação registrou crescimento no fluxo de consumi-
dores e no faturamento. Segundo levantamento realiza-
do pela Associação Brasileira da Indústria da Panificação 
(ABIP), em parceira com o Instituto Tecnológico da Pan-
ificação e Coinfeitaria (ITPC), o setor faturou R$ 90,3 bil-
hões , um aumento nominal de 3,2% em relação a 2016.

http://hojeemdia.com.br/plural/doces-mas-nem-tanto-pouco-a%C3%A7%C3%BAcar-%C3%A9-diferencial-das-sobremesas-francesas-1.611949
http://www.otempo.com.br/pampulha/estilo/at%C3%A9-as-migalhas-1.1593315
http://www.paranacooperativo.coop.br/ppc/index.php/sistema-ocepar/comunicacao/2011-12-07-11-06-29/ultimas-noticias/117208-opiniao-novas-regras-no-mercado-de-alimentos-pedem-revisao-das-estrategias-empresariais
http://www.marciorodrigues.com.br/mostraNoticia.php?codnoticia=1238
http://diariodocomercio.com.br/noticia.php?tit=Padarias%20registram%20aquecimento%20nos%20neg%C3%B3cios&id=192264
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Cheiro de rosquinha síria faz 
história há gerações
Fim de semana e os ponteiros do relógio alcançavam a 
marca de 15h quando o cheiro adocicado por especia-
rias invadia todo o condomínio que ficava na rua Mara-
caju em Campo Grande. Eram as fornadas da rosquinha 
sírio-libanesa Clichá, que saíam direto da cozinha da 
avó. Porém, a tradição do doce estrangeiro começou 
na família com a matriarca sírio-libanesa Afif Anache. 
LEIA MAIS

Pensando em novo nicho de 
mercado, hamburgueria em 
Cuiabá faz lanches gigantes
LEIA MAIS

Empresas como Facebook, 
Google e Telefônica apoiam 
aliança de empreendedorismo
LEIA MAIS

Empresária abre seu próprio 
negócio fazendo cupcakes 
para amigos e família
Mesmo sem ter nenhum curso na área de confeita-
ria, Juliana Morais tem uma demanda de encomendas 
muito grande. Já imaginou que um hobby pode se tor-
nar sua nova profissão e/ou empresa? 

LEIA MAIS

Quando seu amigo é bem-vin-
do: Padaria Pet oferece banho, 
tosa e comida para cães e gatos
LEIA MAIS

Confeiteira por amor: da ga-
ragem de casa para o mundo
LEIA MAIS

Fábrica de doces mais antiga 
dos EUA ameaça fechar
A Necco faz biscoitos desde 1842 e pode fechar se não 
achar um interessado em comprar a empresa. Notícia 
causou corrida por seus produtos.

LEIA MAIS

Number Cake é a nova febre 
das comemorações em 2018

LEIA MAIS

https://www.campograndenews.com.br/lado-b/sabor/cheiro-de-rosquinha-siria-faz-historia-de-fila-com-netos-se-repetir-por-geracoes
http://www.olhardireto.com.br/conceito/noticias/exibir.asp?id=15198&noticia=hamburgueria-em-cuiaba-tem-lanches-gigantes-de-ate-um-quilo-veja-cardapio
http://computerworld.com.br/alianca-para-empreendedorismo-tem-apoio-de-empresas-como-facebook-google-e-telefonica
https://diariodoestadogo.com.br/fazendo-cupcakes-para-os-amigos-e-familia-empresaria-abre-seu-proprio-negocio-32467/
https://portaltemponovo.com.br/padaria-pet-oferece-banho-tosa-e-comidas-para-caes-e-gatos/
https://jornaldehumaita.com.br/2018/04/mara-cakes-em-manaus-dias-16-e-17-de-abril/
http://emais.estadao.com.br/noticias/comportamento,fabrica-de-doces-mais-antiga-dos-eua-ameaca-fechar-e-causa-corrida-por-seus-produtos,70002265720
https://www.campograndenews.com.br/lado-b/sabor/depois-do-balao-metalizado-number-cake-e-a-nova-febre-nas-comemoracoes-em-2018

