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Copa do Mundo FIFA 2018
valoriza itens brasileiros
O típico pão de queijo, ou o saboroso “bowldequeijon”, 
como dizem os russos, se tornou a estrela de uma con-
feitaria do país sede da Copa. Tratado  como preciosida-
de por lá, ele tem agora mais uma razão para ser valori-
zado no Brasil, e principalmente em Minas Gerais, onde 
é especialidade das melhores padarias.

 LEIA MAIS

Oportunidade: Caravana Pro-
pan chega a Sete Lagoas com 
novidades do setor
LEIA MAIS

Deseja otimizar a satisfação 
dos clientes sobre seus pro-
dutos e serviços? Confira:
LEIA MAIS

Padarias apostam nos quitu-
tes juninos para faturar

LEIA MAIS

Além de ser armazenada por mais tempo e de ter um 
sabor único, esse tipo de fermentação traz como bene-
fícios o baixo índice glicêmico; a fácil digestão; o aumen-
to de bactérias benéficas no intestino e uma maior ab-
sorção de minerais e outros nutrientes. A fermentação 
natual também pode ser utilixada em massas de pizza, 
crepes e até mesmo em tortas doces e salgadas.

LEIA MAIS

Fermentação Natural: um 
segredo milenar que tornou 
a  panificação uma  arte

Costão do Santinho: a mega 
estrutura do Congrepan 2018

Uma parceria entre uma empresa de São Carlos e 
pesquisadores da Empresa Brasileira de Agropecuária 
(Embrapa) de Brasília criou uma farinha de maracujá 
que, além de evitar o desperdício, preserva nutrientes 
vindos da casca da fruta. Além do reaproveitamento, há 
também a vantagem do prazo de validade estendido.

LEIA MAIS

https://www.otempo.com.br/superfc/blogs/superfc-na-copa-19.1376343/confeitaria-russa-tem-p%C3%A3o-de-queijo-como-preciosidade-19.1376543
http://portalsete.com.br/?p=28572
http://www.marciorodrigues.com.br/mostraEvento.php?idevento=62
https://globoplay.globo.com/v/6823966/
https://www.massamadreblog.com.br/know-how/curiosidades/massa-leveda-aprenda-o-que-e-e-como-fazer-o-famoso-sourdough/
http://www.marciorodrigues.com.br/mostraNoticia.php?codnoticia=1249
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Um novo atributo para o pão 
branco, saiba por que ele é, 
enfim, o mais novo “mocinho”
Um estudo realizado revelou que o pão branco pode 
ser utilizado até mesmo como um aliado para o 
emagrecimento saudável. Além disso, ele possui 
diversos nutrientes favoráveis ao organismo.

LEIA MAIS 

Arte de comprar pão: tradição 
santista pode ganhar museu

LEIA MAIS

Primeiro hambúrguer feito 
por mãos de um robô chegará 
a São Francisco
LEIA MAIS

Pizzaria tem massa com 48h 
de fermentação natural para 
comer com as mãos
A massa das pizzas é preparada a partir da mistura 
de um fermento natural, água filtrada, farinha de trigo 
italiana especial e uma atenta observação. Depois de 
descansar em baixa temperatura, elas estão prontas 
para receber o recheio e ir ao forno. 

LEIA MAIS

Puratos organiza maior cam- 
peonato de panificação do 
Brasil durante FIPAN 2018
LEIA MAIS

Produtos artesanais de marca 
própria impulsionam lucros 
dos restaurantes pelo país
LEIA MAIS

Lançado o 5º Festival da Cuca, 
tradição das panificadoras

LEIA MAIS

Descubra porquê os confeitei- 
ros são considerados hoje os 
neurocientistas da cozinha
LEIA MAIS

Biscoitos gigantes de 45 cm 
de diâmetro são atração em 
distrito de Paranavaí
Os biscoitos de polvilho costumam ser um petisco co-
mum para os brasileiros. Porém, em um distrito no in-
terior do Paraná, eles têm uma característica peculiar: 
o tamanho. Produzido em formato de rosca, o biscoito 
tem 45 centímetros de diâmetro e pesa 565 gramas.

LEIA MAIS

https://www.maisvibes.com/pao-branco-pode-passar-de-engordativo-emagrecedor-afirma-estudo/
http://www.atribuna.com.br/noticias/noticias-detalhe/cidades/linguagem-tipica-do-santista-pode-ganhar-um-museu/?cHash=ee2df17e7285aa49487bbcb341ebdb7d
https://economia.uol.com.br/noticias/bloomberg/2018/06/21/primeiro-hamburguer-feito-por-robo-chegara-a-sao-francisco.htm
https://www.campograndenews.com.br/lado-b/sabor/nova-pizzaria-tem-massa-com-48h-de-fermentacao-natural-para-comer-com-as-maos
http://www.saboravida.com.br/gastronomia/2018/06/15/puratos-organiza-maior-campeonato-de-panificacao-do-brasil-durante-a-fipan-2018/
https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2018/06/produtos-artesanais-de-marca-propria-impulsionam-o-lucro-de-restaurantes.shtml
http://www.diplomatafm.com.br/portal/geral/detalhes.php?id=12978
https://www.metropoles.com/gastronomia/comer/descubra-por-que-os-confeiteiros-sao-os-neurocientistas-da-cozinha
http://www.midianews.com.br/cotidiano/biscoitos-gigantes-de-45-cm-de-diametro-sao-atracao-em-distrito-de-paranavai-receita-e-segredo-de-familia/327099
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Mas afinal, porquê utilizar 
hoje matéria-prima impor-
tada na panificação?
Antes de mais nada, devemos considerar as mudanças 
que vêm ocorrendo no mercado da panificação. Anti-
gamente, a realidade era mais simples, e a produção 
das padarias só precisava ser suficiente para atender a 
demanda de um bairro ou de uma região e não precisa-
va de uma ampla gama de produtos.

 LEIA MAIS

Bunge lança campanha que 
dá prêmios para clientes 
de padarias pelo Brasil
O brasileiro apaixonado pelo pãozinho terá um estímu-
lo a mais para ir à padaria entre os meses de junho e 
agosto: a promoção “Apãoxonados - Sabor Campeão, 
paixão de todo brasileiro”. A ação será realizada em 
parceria com mais de cinco mil estabelecimentos. 

LEIA MAIS

Fenadoce 2018 termina com 
1,4 milhão de doces vendi-
dos e movimenta economia
Em 19 dias, mais de 230 mil pessoas passaram pelo 
evento em Pelotas, no Rio Grande do Sul. Bem casado, 
pastel de santa clara, papo de anjo, queijadinha, olho de 
sogra, camafeu e outros fizeram sucesso entre o pú-
blico. Teve doce para todos os paladares. Porém, o mais 
vendido, segundo os expositores, foi o quindim. 

 LEIA MAIS

Mercado Mineiro revela alta 
do pão, do leite e derivados. E 
agora, qual a melhor tática?
O pão nosso de cada dia está bem mais caro, de acor-
do com pesquisa do site Mercado Mineiro, que levantou 
também os preços do leite e derivados, além dos frios 
(em especial presunto e mortadela). Os dados foram 
coletados em 27 padarias de Belo Horizonte e repre-
sentam um alerta para empresários do setor.

LEIA MAIS

Pesquisa revela hábito alimen- 
tar dos brasileiros, e pão francês 
é campeão na região Sudeste!
O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) 
está realizando uma investigação chamada Pesquisa 
de Orçamentos Familiares (POF), que visa mostrar o 
hábito alimentar em diversas regiões do país.

LEIA MAIS

https://www.massamadreblog.com.br/know-how/opiniao/por-que-utilizar-materia-prima-importada-na-panificacao/
https://www.mundolusiada.com.br/gastronomia/campanha-que-da-premios-para-clientes-de-padarias-pelo-brasil/
https://g1.globo.com/rs/rio-grande-do-sul/noticia/fenadoce-2018-termina-com-14-milhao-de-doces-vendidos.ghtml
https://www.em.com.br/app/noticia/economia/2018/06/18/internas_economia,967557/mercado-mineiro-revela-alta-do-pao-do-leite-e-derivados-a-ordem-e-pe.shtml
https://solidarionoticias.com/pesquisa-revela-habito-alimentar-dos-brasileiros/


CLIPPING 18/06/2018 a 22/06/2018

EMPREENDEDORISMO

Casal vê oportunidade com 
pasteis de leite e investe em 
delivery noturno de doces
Foi em 2016 que o casal Pedro Henrique Dias Pinto e  
Jéssika Zaffani Ramires, hoje com 20 e 23 anos, res-
pectivamente, decidiu começar a fazer doces. Dois 
anos depois, esta ainda não é a principal fonte de ren-
da, mas o público cresce a cada dia.

LEIA MAIS

Mercado chinês acelera a edu- 
cação de empreendedorismo e 
negócios no Brasil
LEIA MAIS

Estratégia é fundamental na 
hora de abrir um novo negócio e 
investir em qualquer setor
LEIA MAIS

Empreendedorismo em alta: 
Brasil sobe duas posições e é o 
10° no ranking mundial
LEIA MAIS

Padaria para pet’s: a receita 
infalível para conquistar hu- 
manos amorosos
LEIA MAIS

Willy Wonka do Rio, “a fan- 
tástica fábrica de doces”
Ele trabalhava com marketing, mas estava em dúvi-
da entre Belas Artes e Gastronomia. Apaixonado pelo 
mundos dos doces desde criança, ele começou de for-
ma tímida, mas hoje é uma mente criativa que produz 
delícias surpreendentes em Nova Iorque.

LEIA MAIS

Dupla faz sucesso vendendo 
sacolés gourmet de churros, 
pavê e paçoca 

LEIA MAIS

Manaus é finalista em con-
curso nacional de empreen-
dedorismo

LEIA MAIS

http://www.olhardireto.com.br/conceito/noticias/exibir.asp?id=15584&noticia=8203casal-ve-oportunidade-com-pasteis-de-leite-ninho-e-investe-em-delivery-noturno-de-doces
https://exame.abril.com.br/negocios/dino/mercado-chines-vai-acelerar-a-educacao-de-empreendedorismo-e-negocios-no-brasil/
https://ecommercenews.com.br/noticias/dicas/estrategia-e-fundamental-para-o-empreendedorismo/
http://diariodonordeste.verdesmares.com.br/cadernos/voce-empreendedor/online/empreendedorismo-em-alta-1.1954455
http://www.diariodepernambuco.com.br/app/noticia/economia/2018/06/17/internas_economia,755090/padaria-para-os-animais-de-estimacao.shtml
https://oglobo.globo.com/rioshow/willy-wonka-do-rio-da-silva-o-emporio-da-praia-22806355
https://revistapegn.globo.com/MEI/noticia/2018/06/casal-faz-sucesso-vendendo-sacoles-gourmet-de-churros-pave-e-pacoca.html
http://d24am.com/economia/manaus-e-finalista-em-concurso-nacional-de-empreendedorismo/

