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Quais são as principais etapas 
na preparação do pão?
O processo de panificação consiste em várias etapas 
que vão desde a elaboração e o aperfeiçoamento das 
receitas, passando pela escolha de bons ingredientes e 
tipos de fermentação até o tempo de forno necessá-
rio. Mistura, fermentação principal, divisão, boleamen-
to, moldagem, cozimento, resfriamento, corte e emba-
lagem são pontos de vital importância.

LEIA MAIS

A Caravana Propan não para! 
Ipatinga é o novo destino e já 
está com inscrições abertas
 LEIA MAIS

Deseja transformar o mode-
lo de negócio de sua empre-
sa? Veja um ponto de partida
LEIA MAIS

Oportunidade: Sebrae realiza 
Curso de Confeitaria com as  
técnicas do Cake Design
LEIA MAIS

Acordar antes do dia clarear, ver o sol nascer aos 
poucos e ir crescendo junto com a massa do pão. Ao 
final, doar aos outros o alimento que dá vida, sabor 
e alegria à mesa desde os tempos mais remotos. O 
ofício do nosso querido padeiro relmente vai muito 
além das primeiras impressões. E na semana em que 
o seu dia é comemorado, que tal conhecer um pouco 
mais desse trabalho tão especial? Conheça o dia de 
um típico representante da missão de nos dar hoje o 
pão nosso de cada dia.

LEIA MAIS

Para ser padeiro, é preciso 
ter paixão pelo pão

Aracaju: padaria vence concur-
so de Melhor Pão Francês
LEIA MAIS

Congrepan 2018: saiba por que 
esta edição está imperdível

LEIA MAIS

https://www.massamadreblog.com.br/know-how/curiosidades/quais-sao-os-principais-termos-no-processo-de-producao-de-pao/
http://www.marciorodrigues.com.br/mostraNoticia.php?codnoticia=1255
http://www.marciorodrigues.com.br/mostraEvento.php?idevento=62
https://chicoterra.com/2018/07/12/sebrae-realiza-curso-de-confeitaria-com-tecnicas-do-cake-design/
http://www.gaz.com.br/conteudos/regional/2018/07/08/124229-para_ser_padeiro_e_preciso_ter_muita_paixao_pelo_pao.html.php
http://www.faxaju.com.br/index.php/2018/07/09/panificadora-da-capital-vence-concurso-do-melhor-pao-frances/
http://www.sindicatodaindustria.com.br/noticias/2018/04/72,123406/congrepan-2018.html
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PRODUTOS E EMPRESAS

Em busca do pão perfeito, 
uma missão de honra
A vontade de empreender e o desejo de reocupar o 
Centro do Recife foram os ingredientes que deram 
início ao projeto do Galo Padeiro. Ainda no papel, os 
planos eram simples, mas o empreendimento tomou 
proporções que nem mesmo as sócias esperavam. 
Formaram-se filas de espera para as fornadas do 
croissant, que saíam com 36 unidades.

LEIA MAIS 

Quando o maior segredo está 
na moagem do trigo LEIA MAIS

Já abriu a Padaria da Esquina e, 
dessa vez, a expressão não é só 
uma referência a lugar
LEIA MAIS

Cresce o interesse por cursos 
de fabricação de pizza em SP
Afinal, qual farinha é a melhor para o preparo da pizza, 
e quanto tempo de forno? Qual molho utilizar? Foram 
por essas e outras perguntas que a necessidade de 
especialização das massas aumentou em São Pau-
lo. Conheça dicas sobre as etapas do processo e veja 
como incrementar a fabricação para uma renda extra. 
LEIA MAIS

Mc Donald’s aposta em sabor 
improvável de sobremesa
LEIA MAIS

Confeitaria Colombo serve 
café premiado

LEIA MAIS

Escolha do pão mais apropriado 
para o delivery refaz entrega do 
Madero em Curitiba

LEIA MAIS

Muito além do sabor: como atrair 
os clientes para o seu negócio
LEIA MAIS

Sabe o Dadinho? Aquele doce da 
sua infância? Pois é, a marca se 
reinventou e ele virou bombom
LEIA MAIS

Parceria com a Três Corações traz o sabor vencedor do 
último Concurso Aroma, promovido pela Associação 
Brasileira de Cafés Especiais.

http://www.diariodepernambuco.com.br/app/noticia/economia/2018/07/01/internas_economia,756208/galo-padero-o-encontro-com-o-pao-perfeito.shtml
https://paladar.estadao.com.br/noticias/restaurante-e-bares,uma-padaria-em-lisboa-que-te-da-motivos-para-voltar-a-terrinha,70002387251
https://www.noticiasaominuto.com/lifestyle/1046876/ja-abriu-a-padaria-da-esquina-chegou-o-pao-mais-esperado-do-ano
https://www1.folha.uol.com.br/comida/2018/07/cresce-o-interesse-por-cursos-de-fabricacao-de-pizza-em-sao-paulo.shtml
https://www.vix.com/pt/dicas-gastronomicas/561375/mcdonalds-esta-servindo-casquinha-de-oreo-com-sorvete-de-sabor-mais-improvavel
https://vejario.abril.com.br/comida-bebida/confeitaria-colombo-serve-cafe-premiado/
https://www.gazetadopovo.com.br/bomgourmet/madero-acaba-com-delivery-curitiba/
https://www.diariodoscampos.com.br/noticia/dicas-para-atrair-clientes-para-o-seu-restaurante
http://saopauloparacriancas.com.br/sabe-o-dadinho-aquele-doce-da-sua-infancia-virou-bombom/
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Casas recheiam o tradicional 
mil-folhas com novos sabores
O tradicional mil-folhas com seus vários recheios con-
quistou fãs com as três camadas que intercalam mas-
sa folhada, creme de baunilha e açúcar de confeiteiro 
polvilhado. Embora a massa folhada já fosse conheci-
da entre os gregos, a receita eternizada do doce vem 
da Paris aristocrática, mais precisamente de um fran-
cês. Como todo confeiteiro usa praticidade para criar o 
fantástico, em vez de perder a conta das camadas do 
doce, ele preferiu arredondar a conta e chamou a igua-
ria de “mil-folhas”. Porém, hoje, as casas investem e 
diferentes tipos de recheio, fazendo releituras. 

LEIA MAIS

Carnê ainda é o “queridinho” de 
muitos consumidores
A prática de “pendurar” uma compra para pagar ao final 
do mês era bastante comum há alguns anos em mui-
tos estabelecimentos. Ao longo dos anos, expressões 
como “abrir crediário” e “pagar carnês” são cada vez 
menos utilizadas e cedem espaço para a modernida-
de dos cartões de crédito. Mas, nem todos aderiram às 
mudanças. O tradicional ainda é uma boa pedida.

LEIA MAIS

Confeitaria cresce ao criar o 
slogan: “Tudo sobre cookies” 
Em um espaço de apenas 12 metros quadrados, a 
loja foi aberta na Vila Madalena em setembro de 2017 
pela economista Bruna Rabelo, que decidiu mudar 
de ramo após ser diagnosticada com estafa profis-
sional. O problema foi o estalo necessário para que 
ela passasse a se dedicar ao preparo do doce. Bruna, 
que é também quem põe a mão na massa, desen-
volveu vinte sabores do biscoito americano.

LEIA MAIS

Campanha alerta para o consu-
mo do pão direto da padaria
Com o objetivo de sensibilizar consumidores, autori-
dades e as próprias padarias, o Sindicato e Associação 
Mineira da Indústria de Panificação (Amipão) lançou 
o projeto Pão Seguro, para conscientizar a população 
sobre o consumo em padarias como meio de garantir a 
qualidade e procedência dos produtos.

LEIA MAIS

https://www1.folha.uol.com.br/comida/2018/07/picadinho-casas-recheiam-o-tradicional-mil-folhas-com-novos-sabores.shtml
http://www.comerciodojahu.com.br/noticia/1379581/carne-ainda-e-queridinho-de-consumidores
https://vejasp.abril.com.br/estabelecimento/broos-cookies/
https://www.segs.com.br/demais/124682-amipao-lanca-projeto-que-alerta-para-a-seguranca-do-consumo-de-pao-diretamente-das-padarias
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EMPREENDEDORISMO

Para dar personalidade à con-
feitaria, casal investe em bolo 
com cachos femininos
Tudo começou quando os dois ainda eram namorados. 
Uma amiga de Andressa já fazia doces para vender e 
indicou ao casal para que começassem a vender para 
juntar dinheiro e ajudar no custeio da festa de casa-
mento. De lá para cá não parou mais, e hoje os novos 
empreendedores lucram com seu diferencial.

LEIA MAIS

Conheça a indiana que ga-
nhou o mundo com metódo 
empreendedor para todos
LEIA MAIS

Programa do Sebrae prepara 
pequenas empresas para o 
setor de franquias
LEIA MAIS

Padaria no Paissandu produz 
4 mil pães franceses por dia
Em Nova Friburgo, uma das maiores padarias da cidade, 
a Superpão, produz por dia quatro mil pães franceses, 
somando mais de 1,4 milhão de pãezinhos consumidos 
anualmente. Pelo levantamento do estabelecimento, o 
francês tradicional é o queridinho dos consumidores, 
seguido pelas bisnaguinhas.

LEIA MAIS

Campanha é realizada para en-
contrar pessoas com sonho de 
ser padeiro profissional no Rio
LEIA MAIS

Desenvolvido pelo Sebrae, Pro- 
grama Pão Nosso capacita em-
presários na área de gestão
LEIA MAIS

Fomentar empreendedorismo 
é saída para economia crescer
Apoiar as pessoas e ideias é um dos principais cami-
nhos para alavancar o crescimento do país. Atualmen-
te, diante dos entraves burocráticos, muitos sonhos e 
projetos ficam parados no papel, o que é negativo.

LEIA MAIS

Como anda sua empresa na 
WEB? Pesquise sua marca

LEIA MAIS

https://www.campograndenews.com.br/lado-b/sabor/para-dar-personalidade-a-confeitaria-casal-investe-em-bolo-com-cachos-femininos
https://www.dci.com.br/empreendedorismo/a-indiana-que-ganhou-o-mundo-com-um-modelo-de-empreendedorismo-para-todos-1.721958
https://www.jornalopcao.com.br/reportagens/pequeno-grande-negocio-programa-do-sebrae-prepara-empresas-para-setor-de-franquias-130017/
https://avozdaserra.com.br/noticias/padaria-no-paissandu-produz-4-mil-paes-franceses-todos-os-dias
https://g1.globo.com/rj/rio-de-janeiro/noticia/instituto-lanca-campanha-para-encontrar-pessoas-com-sonho-de-se-tornar-padeiro-profissional-no-rio.ghtml
http://diariodepetropolis.com.br/integra/programa-pao-nosso-capacita-empresarios-na-area-de-gestao-152509
http://diariodonordeste.verdesmares.com.br/cadernos/negocios/fomentar-empreendedorismo-e-saida-para-economia-crescer-1.1967948
http://www.administradores.com.br/artigos/empreendedorismo/pesquise-sua-marca/111403/

