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ABIP e Sindipan realizam Se- 
minário em São Luís
O evento já está confirmado e será um importante 
marco para o setor. A próxima edição do Seminário 
Pães Especiais será em São Luís, no Estado do Mara-
nhão, e terá na programação aula show na área de pro-
dução, palestras técnicas, cerimônia de posse da nova 
diretoria do Sindipan e outras novidades. Confira todas 
as informações e saiba como participar: 

LEIA MAIS

Congrepan 2018: hora de se 
programar para aproveitar 
as novidades deste ano!
 LEIA MAIS

Deseja otimizar a satisfação 
dos clientes em relação aos 
seus produtos e serviços?
LEIA MAIS

Como vencer na era digital? Já 
trouxe o cliente para dentro da 
sua estratégia de vendas?
LEIA MAIS

O sucesso de um bom pão e, consequentemente, do 
seu negócio está no primor do processo produtivo. 
Portanto, a fermentação do pão é uma etapa im-
portante, assim como a utilização de uma estufa de 
fermentação adequada para garantir a excelência do 
produto final. Negligenciar ou acelerar de forma equi-
vocada o processo pode ser desastroso e acarretar 
até mesmo perda de sabor e maciez.

LEIA MAIS

Fermentação - garanta a 
qualidade final da massa 
durante a etapa

Dois novos modelos de proxi- 
midade chegam ao mercado
LEIA MAIS

Empresa mineira fatura R$ 128 
mi e exporta até para Dubai

LEIA MAIS

http://www.abip.org.br/site/seminario-paes-especiais-em-brasilia-df/
http://www.marciorodrigues.com.br/mostraNoticia.php?codnoticia=1250
http://www.marciorodrigues.com.br/mostraEvento.php?idevento=62
https://www.administradores.com.br/noticias/negocios/como-vencer-na-era-do-varejo-movido-a-dados/125415/
https://www.massamadreblog.com.br/know-how/fermentacao-como-para-garantir-qualidade-do-pao/
https://www.sm.com.br/detalhe/gestao/dois-novos-modelos-de-proximidade-chegam-ao-mercado
https://exame.abril.com.br/pme/empresa-mineira-de-pao-de-queijo-fatura-r-128-mi-e-exporta-ate-para-dubai/
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PRODUTOS E EMPRESAS

Speed Ovens - novos fornos 
chegam ao mercado com o 
objetivo de agilizar o preparo
Visando acelerar o tempo de atendimento ao cliente, 
sem perder a qualidade e temperatura das refeições, 
empresa cria fornos que finalizam alimentos pré-
assados em menor tempo.

LEIA MAIS 

Trigo: valores continuam subin- 
do no Brasil LEIA MAIS

Padaria aproveita febre da Copa 
para colorir produtos e aumen-
tar suas vendas 
LEIA MAIS

Ingrediente promete eliminar 
presença de fungos e deixar 
pão fresquinho por mais tempo
A Lesaffre, multinacional francesa, criou o XtendLi-
fe®A, que foi premiado como ingrediente inovador na 
Europain. O produto é um aditivo que atua na massa 
como um regulador de acidez, combinando as proprie-
dades de conservação das farinhas fermentadas.

LEIA MAIS

Pesquisa aponta variação no 
preço de produtos de padaria 
na Grande BH
LEIA MAIS

Conheça as melhores doce-
rias de Porto Alegre
LEIA MAIS

Campeonato de Panificação vai 
eleger melhor padeiro do país 
durante a Fipan 2018

LEIA MAIS

Pesquisa aponta que padaria é o 
negócio que mais lucra na Copa
LEIA MAIS

De que lado você está? Varejo e 
atacado vão em direções  opostas, 
aponta estudo do IBGE
LEIA MAIS

http://praticabr.com/blog/speed-ovens-o-que-sao-e-por-que-investir-em-seu-negocio/
http://www.porkworld.com.br/noticia/trigo-valores-continuam-subindo-no-brasil
https://www.otempo.com.br/superfc/copa-2018/padaria-aproveita-febre-da-copa-para-colorir-produtos-e-aumentar-suas-vendas-1.1862263
http://jornaldiadia.com.br/2016/?p=451064
https://g1.globo.com/mg/minas-gerais/noticia/pesquisa-aponta-variacao-no-preco-de-produtos-de-padaria-na-grande-bh.ghtml
https://veja.abril.com.br/entretenimento/as-melhores-docerias-de-porto-alegre/
http://www.abcdoabc.com.br/abc/noticia/campeonato-panificacao-vai-eleger-melhor-padeiro-pais-67235
http://maquinadoesporte.uol.com.br/artigo/so-padarias-lucram-com-jogos-do-brasil-na-copa_34851.html
http://www.valor.com.br/brasil/5624957/varejo-e-atacado-vao-em-direcoes-diferentes-em-ano-de-crise-nota-ibge
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CONSUMO

Tiramisu: doce ainda desafia 
confeiteiros em todo mundo
Quando falamos de Itália não há como ignorar um dos 
seus símbolos mais emblemáticos: o café. A bebida foi 
transformada e inspirou a criação de sobremesas que, 
uma vez exportadas, conquistaram o mundo. Dentre 
elas está o bom tiramisu. Embora o doce seja muito 
conhecido, sua origem continua sendo alvo de contro-
vérsias até os dias de hoje. Com um peso importante 
na cultura italiana, a gastronomia é um ponto sensível, 
sujeito até a alguma rivalidade entre diferentes regiões. 
Cada cidade apresenta costumes próprios, e são vá-
rias as que reclamam a autoria da sobremesa para si.

LEIA MAIS

Entenda a importância do corte 
nos pães e saiba como fazê-los
Ao cortar a superfície do pão com uma navalha, cria-
se intencionalmente pontos fracos na massa, na ten-
tativa de controlar a saída do CO2. Por isso, os cortes 
auxiliam na expansão do pão durante o salto de forno 
(oven spring), já que, se feitos de forma correta, con-
duzirão a expansão do pão conveniente à forma. 

LEIA MAIS

Sul da Bahia é sede de festival 
de chocolate durante julho
Entre os dias 18 e 22 de julho, no Centro de Conven-
ções de Ilhéus, acontece a 10ª edição do Chocolat 
Bahia, o Festival Internacional do Chocolate e Cacau. 
Voltado para os profissionais da área, o Chocolat 
Bahia Festival atrai anualmente milhares de visitan-
tes, marcando o calendário turístico do estado e fir-
mando o Sul da Bahia como a principal produtora.

LEIA MAIS

Padaria mantém forno à lenha 
aceso há 50 anos
Fundado por dois irmãos portugueses, o local é reduto 
de tradições: além de todos os produtos serem feitos 
no forno à lenha da unidade, aceso desde a inaugura-
ção, mantém-se o método da caderneta para clientes 
fiéis. Só de pão francês são vendidas 3.500 unidades 
por dia, a R$ 14 o quilo. 

LEIA MAIS

Do Tacho para as prateleiras de 
grandes varejistas

LEIA MAIS

http://maringa.odiario.com/cultura/2018/06/tiramisu/2500362/
https://www.massamadreblog.com.br/know-how/info-tecnicas/importancia-do-corte-nos-paes/
https://www.correio24horas.com.br/noticia/nid/sul-da-bahia-e-sede-de-festival-de-chocolate-durante-julho/
http://www.dgabc.com.br/Noticia/2904092/padaria-no-jardim-santo-alberto-mantem-forno-a-lenha-aceso-ha-50-anos
https://g1.globo.com/mg/minas-gerais/especial-publicitario/sebrae-historias-de-sucesso/noticia/do-tacho-para-as-prateleiras-de-grandes-varejistas.ghtml
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EMPREENDEDORISMO

Empresário realiza sonho de 
construir fábrica de pães em 
Santa Catarina
A cidade se chama Paraíso e foi ali, no município catari-
nense de 4.080 habitantes, segundo o Censo de 2010 
do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), 
que o empresário Volmir Meotti realizou o sonho de ter 
um negócio de sucesso, depois de várias tentativas 
frustradas, tornando-se o proprietário da Dipães.

LEIA MAIS

Empresária comemora trinta 
anos de confeitaria no Distrito 
Federal
LEIA MAIS

Conheça as cinco melhores 
áreas para abrir seu negócio 
ainda em 2018
LEIA MAIS

Saiba quais são os  utensílios 
dos quais você precisa para 
fazer bolos lindos e deliciosos
Quem trabalha na confeitaria já reparou que é preciso 
prática, dedicação e muita paciência para fazer bolos 
com perfeição. Além de uma receita de dar água na 
boca, é preciso usar também os utensílios certos. 

LEIA MAIS

Pão e derivados: a matéria-pri-
ma necessária é sem conser-
vantes e vem da propriedade
LEIA MAIS

Choripan vira franquia e planeja 
vinte lojas nos próximos cinco 
anos pelo Brasil
LEIA MAIS

Flores deixam bolos ainda mais 
belos e charmosos
A decoração floral nunca saiu de moda, e que o diga 
uma chinesa que vem à capital mineira para mostrar, 
em curso inédito, técnicas e receitas que resultam em 
flores tão próximas da realidade que parecem reais.

LEIA MAIS

Influenciador gastronômico, a 
nova tendência da culinária

LEIA MAIS

https://g1.globo.com/sc/santa-catarina/sc-que-da-certo/noticia/em-uma-cidade-chamada-paraiso-empresario-realiza-sonho-de-construir-fabrica-de-paes-em-sc.ghtml
http://g1.globo.com/economia/pme/pequenas-empresas-grandes-negocios/noticia/2018/06/empresaria-comemora-30-anos-de-confeitaria-no-distrito-federal.html
http://paranashop.com.br/2018/06/conheca-as-5-melhores-areas-para-abrir-uma-empresa-em-2018/
https://www.terra.com.br/vida-e-estilo/culinaria/tudogostoso/5-utensilios-dos-quais-voce-precisa-para-fazer-bolos-lindos-e-deliciosos,1520685303a768ec555eb9b349443b58g3ouibhu.html
https://www.oparana.com.br/noticia/pao-e-derivados-a-materia-prima-necessaria-vem-da-propriedade
https://www.gazetadopovo.com.br/economia/livre-iniciativa/empreender/choripan-vira-franquia-e-planeja-20-lojas-nos-proximos-cinco-anos-2r3to47vs36yhcjdsrypx631g
https://www.uai.com.br/app/noticia/gastronomia/2018/06/24/noticias-gastronomia,229501/flores-doces-deixam-bolos-ainda-mais-belos-e-charmosos.shtml
http://jornaldiadia.com.br/2016/?p=452138

