
Mistura para preparo de pão francês 100% integral

Adição 33,3%

Com 

Massa 

Madre 

e Maltes

33,3 % 6 Meses 10 kg (2 x 5 kg)



PÃO FRANCÊS 
100% Integral

Ingredientes % Medida
Massa
Farinha de trigo integral (fina) 66,7 10.000 g
IREKS PÃO FRANCÊS 100% INTEGRAL 33,3 5.000 g
Total (base de cálculo) 100 15.000 g
Fermento fresco 4 600 g
Água (gelada)* 75 11.250 ml
Total da massa  26.850 g

RECEITA PADRÃO

Modo de preparo

Tempo de batimento dos ingredientes secos: 1 minuto na velocidade 1 
Tempo de preparo da massa: 6 minutos na velocidade 1 e até obter o ponto 
de véu na velocidade 2 
Peso das peças: 2.100 g ou no tamanho desejado 
Descanso das peças: 10 minutos, cobertas com plástico 
Formato: pão francês (cortar as peças com uma divisora e modelar com uma 
modeladora) 
Fermentação: 90 minutos ou até obter o ponto 
Acabamento: fazer 1 corte central, com um cortador de pestana, e colocar 
um pingo de margarina no corte 
Temperatura do forno: 180°C 
Tempo de forneamento: 30 minutos com vapor ou até obter o ponto 

Dica: para acentuar a pestana, o ideal é fermentar até atingir ¾ do  
crescimento e finalizar a fermentação em geladeira/câmara de fermentação 
controlada a 5ºC

* A quantidade de água pode variar de acordo com a qualidade da farinha 
utilizada

Receita 2 por 1

A cada 
2 kg de farinha
1 kg de mistura

Processo simples, após  
assado pode ser  

revitalizado no dia  
seguinte em forno pré-

aquecido.

A massa madre é uma massa fermentada seca que proporciona uma excelente textura aos pães rústicos, 
além de sabor e aroma exclusivos. 

O malte é obtido através da germinação e torrefação de cereais (principalmente trigo e cevada). As variações 
desse processo definem naturalmente a intensidade da cor, aroma e sabor dos pães.

Os pães 100% integrais não contém farinha refinada em sua formulação. O processo de refinamento da 
farinha branca elimina a maior parte de seus nutrientes, como as fibras e o ferro. Já a farinha de trigo integral 
é obtida a partir da moagem dos grãos inteiros, mantendo a estrutura do farelo e do gérmen, que são as 
principais fontes nutritivas do grão.

Mistura para preparo de pão francês 100% integral.
Integral, sem abrir mão do sabor original!

  Farinha 100% integral 

  Fonte de fibras

  Contém massa madre

  Coloração natural à base de maltes

Produzir pães com paixão e massa madre nunca foi tão fácil e saboroso.

A IREKS, desde sua fundação, tornou-se referência no ofício da panificação, sendo pioneira na fabricação de 
melhoradores à base de malte e massa madre. Desde então, muita coisa mudou, mas o esforço em criar 
bases sólidas para uma alimentação saborosa e saudável permanece até hoje.

Massa Madre - vantagens visíveis na qualidade do pão 

Malte - um compromisso com a qualidade

Farinha 100% integral - saudabilidade como estilo de vida

IREKS PÃO FRANCÊS 100% INTEGRAL

FARINHA
INTEGRAL

FERMENTO 
FRESCO

ÁGUA

RENDIMENTO

10.000 g

600 g

11.250 ml

383 pães de 60 g

5.000 g



PÃO FRANCÊS

Cacetinho

Filão
Pãozinho

Pão de sal

Pão aguado

Pão careca

Pão massa grossa

Carioquinha

Cacetinho

Pão Jacó

Pão de trigo

Pão d'água

Média

Quem não gosta de um pão fresquinho? 
Molhadinho no café ou na chapa com manteiga?
Quem resiste ao cheirinho de pão saindo do forno que de tão delicioso dá vontade de comer até sem nada?

Não há nada mais brasileiro no café da manhã que o nosso pão francês, que de francês mesmo, não tem nada.

Esse pão, também conhecido como pãozinho, pão massa grossa, cacetinho, pão careca, média, filão, pão jacó, pão aguado, 
pão de sal, pão carioquinha e na maior parte do Brasil chamado de pão francês, não existe na França.

O “pão francês brasileiro” surgiu na gastronomia local inspirado nos pães europeus. No século 19, o pão popular da França era 
curto, cilíndrico, com miolo duro e casca dourada, um precursor da baguete, que só consolidou a forma alongada no século 20. 

Enquanto no Brasil, o pão comum era com miolo e casca escuros, uma versão tropical do pão italiano. Esse pãozinho de casca 
dourada e miolo claro surgiu no Brasil apenas no início do século passado. Entretanto, foi a partir dos anos 50 que ele ganhou 
a preferência dos consumidores.

Ele combina com tudo e cai bem em qualquer hora do dia! Um item tão presente na mesa dos brasileiros merece ser tratado 
com respeito e carinho, além de ingredientes de qualidade.

Pão francês, o queridinho dos brasileiros agora também na versão 100% integral!

IREKS DO BRASIL S.A. | Avenida Paraná, 200 | Vitória - Entre Rios
85139-400 - Guarapuava - PR | BRASIL
Tel.: +55 42 3625 8448
ireks@ireks.com.br | www.ireks.com.br

Uma empresa IREKS GmbH e Cooperativa AGRÁRIA Agroindustrial

Escritório de Vendas: Rod. Raposo Tavares, KM 22 
Bloco F - Sala 223 | The Square - Granja Viana 
06709-015 - Cotia - SP | BRASIL 
Tel.: +55 11 3198 2730

10
.1

9 
| B

R


