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Inovação e paixão pelo trabalho artesanal

CRAFT BEER

Nos últimos anos, pudemos observar um crescimento considerável da tendência CRAFT BEER (cerveja  
artesanal) no mercado de cerveja. Tudo começou nos anos 70 nos EUA. Para diferenciarem-se das  
cervejarias de fabricação industrial, apreciadores começaram a inovar. 

Os melhores cervejeiros caseiros transformaram-se em microcervejarias e vendiam suas cervejas nas  
proximidades. Este hobby de corajosos americanos alavancou um movimento na indústria de bebidas – 
surgindo a revolução da cerveja artesanal. Hoje, a cada dez cervejas consumidas nos EUA uma é artesanal.

CRAFT =  Artesanal
CRAFT BEER = Cerveja preparada artesanalmente (que se diferencia do comum, com características próprias)
Ideia básica: Qualidade em vez de quantidade, prazer em degustar
Base: Ingredientes de alta qualidade
Objetivo: Testar e experimentar diversos ingredientes, criar sabores não convencionais e desenvolver 
cervejas diferenciadas

Estas são abordagens interessantes que podem ser utilizadas por padarias.

Da cerveja artesanal ao pão artesanal 

Historicamente a cerveja sempre foi considerada o pão líquido.  
No conceito artesanal, ambos compartilham dos mesmos ingredientes principais: 

LÚPULO |      MALTE |        LEVEDURA |      ÁGUA  = CRAFT BEER  

LÚPULO |      MALTE |        LEVEDURA |      ÁGUA |        FARINHA  = CRAFT MALTE

E também compartilham do mesmo processo de criação:

  Mão de obra tradicionalmente artesanal

  Criatividade e inovação

  Variedade de sabores

  Resgate de receitas do passado 

  Singularidade, sem produção em massa, tornando-se única 

  Tradição e desenvolvimento contínuo  

  Experiência com lúpulo e maltes

  Paixão

A tradição da cerveja e do pão é uma história que não só deve ser preservada, mas também continuamente 
desenvolvida e transmitida através de gerações.

 inspira! 



CRAFT MALTE

Conheça nossa nova mistura – IREKS CRAFT MALTE – um produto versátil, que oferece aos padeiros liberdade 
para testar artesanalmente a criação e experimentação, encantando os consumidores com panificados não 
convencionais.

Uma mistura à base dos principais ingredientes da cerveja para panificação.

Combinação de maltes especiais de alta qualidade (da nossa própria maltaria IREKS), com refinado toque 
aromático de lúpulo.

 • Sabor refinado, maltado e aromático 

 • Aplicação flexível, permite combinações com diversas receitas

 • Dosagem: 50% sobre farinha

CRAFT inspira!

Dê uma cara nova para suas criações, com um toque de inovação e paixão!

 • Sabor e frescor prolongados

 • Textura macia, úmida e suavemente crocante 

 • Cor atraente e crosta apetitosa

✓ Craft é artesanal 

✓ Craft é paixão 

✓ Craft é inspiração

✓ Craft é criatividade

✓ Craft é uma experiência divertida

✓ Craft é para os mestres da panificação



Crock 
PorkCreme de ricota  

Lombo defumado 
fatiado 

Tostar na  
torradeira 



CRAFT MALTE Centeio

Ingredientes % Medida
Massa
IREKS CRAFT MALTE  50 5.000 g 
Farinha de centeio integral 50 5.000 g
Total (base de cálculo) 100 10.000 g
Fermento fresco 3 300 g
Água (70°C) 75 7.500  ml
Total da massa  17.800 g

Ingredientes % Medida
Massa
IREKS CRAFT MALTE  50 5.000 g 
Farinha de trigo integral 50 5.000 g
Total (base de cálculo) 100 10.000 g
Fermento fresco 3 300 g
Água (70°C) 75 7.500  ml
Total da massa  17.800 g

Modo de preparo (centeio e integral):
Tempo de batimento dos ingredientes secos: 
1 minuto na velocidade 1
Tempo de preparo da massa: 2 minutos na velocidade 1 
(misturar a água), mais 2 minutos na velocidade 1 
(misturar o fermento) e até obter uma massa homogênea, 
ligeiramente elástica na velocidade 2
Descanso das peças: 30 minutos, cobertas com plástico
Peso das peças: 625 g ou no tamanho desejado 
Formato: redondo, para acondicionar em moldes  
bannetons (22 x 8 cm), previamente polvilhados com 
farinha
Fermentação: 45 minutos ou até obter o ponto, em  
seguida retirar os pães dos moldes, virando-os sobre 
uma assadeira
Temperatura do forno: 240 / 190°C
Tempo de forneamento: 15 minutos com vapor (240°C) 
e 30 minutos ou até obter o ponto (190°C)Crock 

Pork

CRAFT MALTE Integral 

Queijo tipo  
emmental 



Happy  Lúpulo

Ingredientes % Medida
Massa
IREKS CRAFT MALTE  50 5.000 g 
Farinha de trigo especial 50 5.000 g
Total (base de cálculo) 100 10.000 g
Fermento fresco 2 200 g
Água (gelada) 60 a 65 6.000  ml
Total da massa  16.200 g
Modo de preparo:
Tempo de batimento dos ingredientes secos:  
1 minuto na velocidade 1

Tempo de preparo da massa: 4 minutos na velocidade 1 e 
até obter o ponto de véu na velocidade 2
Peso das peças: 70 g ou no tamanho desejado 
Descanso das peças: 15 minutos, cobertas com plástico
Formato: filãozinho (modelar, com uma modeladora, e 
esticar as peças 25 cm) ou redondo (modelar artesanal)
Fermentação: 45 minutos ou até obter o ponto 
Acabamento: fazer 2 cortes transversais, com um cortador 
de pestana
Temperatura do forno: 220 / 190°C
Tempo de forneamento: 10 minutos com vapor (220°C)  
e 13 minutos ou até obter o ponto (190°C)

Happy Malte



Happy  Lúpulo

Ingredientes % Medida
Massa
IREKS CRAFT MALTE  50 5.000 g
Farinha de trigo especial 50 5.000 g
Total (base de cálculo) 100 10.000  g
Fermento fresco 2 200 g
Água (gelada)    60 a 65 6.000  ml
Total da massa  16.200  g
Modo de preparo:

Tempo de batimento dos ingredientes secos:  
1 minuto na velocidade 1

Tempo de preparo da massa: 4 minutos na velocidade 1 
 e até obter o ponto de véu na velocidade 2
Peso das peças: 300 g ou no tamanho desejado  
(dobrar as peças em 3 partes)
Descanso das peças: 15 minutos, cobertas com plástico
Formato: baguette
Fermentação: 45 minutos ou até obter o ponto 
Acabamento: fazer 5 cortes transversais, com um cortador 
de pestana
Temperatura do forno: 220 / 190°C
Tempo de forneamento: 10 minutos com vapor (220°C) e 
15 minutos ou até obter o ponto (190°C)

Happy Malte



Focaccia
    Party

Páprica doce

Alface
americana



Focaccia Party

Focaccia
    Party

Homus ao curry

Ingredientes % Medida
Massa
IREKS CRAFT MALTE  50 1.000 g
Farinha de trigo especial 50 1.000 g
Total (base de cálculo) 100 2.000  g
Creme de leite 5 100 g
Ovos 5 100 g
Azeite de oliva 3 60 g
Fermento fresco 3 60 g
Água (gelada) 60 1.200 ml
Total da massa  3.520 g

Modo de preparo:
Tempo de batimento dos ingredientes secos: 
1 minuto na velocidade 1
Tempo de preparo da massa: 4 minutos na velocidade 1  
e até obter o ponto de véu na velocidade 2
Descanso dos blocos: 60 minutos, cobertos com plástico
Peso das peças: 300 g ou no tamanho desejado, em 
seguida bolear 
Descanso das peças: mais 30 minutos
Formato: redondo (30 cm)
Acabamento: aplicar água com azeite, fazendo pequenos 
furos na massa com os dedos
Fermentação: 30 minutos ou até obter o ponto 
Temperatura do forno: 220°C
Tempo de forneamento: 15 minutos com vapor ou até 
obter o ponto 
Opcional: Salpicar gergelim (mesclado, preto e branco) 
sobre as peças.



Ticket Pork

I

CRAFT Croiss

Ingredientes %    Medida
Massa
IREKS CRAFT MALTE SOFT 30 600 g
Farinha de trigo para bolo 70 1.400 g
Total (base de cálculo) 100 2.000  g
Margarina folhada 40 800 g
Manteiga (sem sal) 3 60 g
Fermento fresco 2 40 g
Água (gelada) 53 1.060 ml
Total da massa  3.960 g

Modo de preparo:
Tempo de batimento dos ingredientes secos: 1 minuto na velocidade 1
Tempo de preparo da massa: 4 minutos na velocidade 1 e até obter  
o ponto de véu na velocidade 2
Processo de dobras: aplicar a margarina folhada e fazer 3 dobras  
de 3 no processo de croissant
Descanso das peças: 10 minutos, cobertas com plástico
Formato: croissant
Fermentação: 60 minutos ou até obter o ponto (pincelar com ovos no 
meio da fermentação)
Temperatura do forno: 180°C
Tempo de forneamento: 25 minutos com pouco vapor ou até obter o 
ponto, abrindo o forno nos últimos minutos para obter maior crocância
 

Nozes trituradas
Gotas de
chocolate

Amêndoas
laminadas

Craft Croiss



Coleslaw 
de repolho 
roxo

Cebola
caramelizada

Pulled Pork

Molho
picante

Ticket Pork

I
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Ticket Bread

Ingredientes % Medida
Massa
IREKS CRAFT MALTE SOFT 50 5.000 g
Farinha de trigo especial 50 5.000 g
Total (base de cálculo) 100 10.000  g
Fermento fresco 3 300 g
Água (gelada) 45 4.500 ml
Total da massa  14.800 g

Modo de preparo:
Tempo de batimento dos ingredientes secos: 1 minuto na velocidade 1
Tempo de preparo da massa: 4 minutos na velocidade 1 e até obter o 
ponto de véu na velocidade 2
Peso das peças: 1.000 g ou no tamanho desejado, em seguida bolear 
Descanso das peças: 10 minutos, cobertas com plástico
Formato: dividir, com uma divisora, e modelar
Fermentação: 90 minutos ou até obter o ponto 
Temperatura do forno: 180°C
Tempo de forneamento: 16 minutos sem vapor ou até obter o ponto 

Nozes trituradas
Gotas de
chocolate

Amêndoas
laminadas



Creme de ricota

CRAFT Hot Bun

Ingredientes % Medida
Massa
IREKS CRAFT MALTE SOFT 50 5.000 g
Farinha de trigo especial 50 5.000 g
Total (base de cálculo) 100 10.000  g
Fermento fresco 3 300 g
Água (gelada) 45 4.500 ml
Total da massa  14.800 g

Modo de preparo:
Tempo de batimento dos ingredientes secos: 
1 minuto na velocidade 1
Tempo de preparo da massa: 4 minutos na 
velocidade 1 e até obter o ponto de véu na 
velocidade 2
Peso das peças: Hot Bun - 1.600 g; 
Hambúrguer - 1.800 g, ou no tamanho desejado, 
em seguida bolear 
Descanso das peças: 10 minutos, cobertas 
com plástico
Formato: Hot Bun: dividir, com uma divisora, e modelar, 
com uma modeladora
Hambúrguer: dividir, com uma divisora, e modelar 
Fermentação: 90 minutos ou até obter o ponto 
Temperatura do forno: 180°C
Tempo de forneamento: 16 minutos sem 
vapor ou até obter o ponto

CRAFT Hambúrguer

Mostarda
escura

Hot Bun



Cebolinha
verde

Peito de
peru

Hot Bun
Hambúrguer



Dicas de sucesso:

Humm...



CRAFT  MALTE  SOFT
Inspirado no movimento CRAFT BEER, desenvolvemos o IREKS CRAFT MALTE SOFT, com maltes 
especiais de alta qualidade (da nossa própria maltaria IREKS) e refinado toque aromático de 
lúpulo. Um produto ideal para o mercado de lanches.

Conectados à tendência de mercado, em que o consumo de lanches gourmet se destaca, 
presenteamos os mestres da panificação com um produto imbatível.

Os pães com IREKS CRAFT MALTE SOFT enriquecem o mercado de lanches.

A combinação do artesanal e da comida de rua é uma conexão única, colorida e apaixonante!

  Os motivos mais importantes para as escolhas alimentares ainda são prazer e sabor e 
o sucesso do mercado de lanches deve-se a criatividade e inovação!

• A diversidade aumenta o consumo - quanto mais diversificada é a gama de produtos, 
 mais os consumidores voltam a experimentar.

• Defina destaques, clássicos e especialidades. Novos produtos merecem um lugar especial.

 O lanche é um pão recheado! Conquiste o paladar de seus consumidores através 
 da experimentação de lanches e impulsione a venda de pães.

Dicas de sucesso:
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SOFT

Uma empresa IREKS GmbH
e Cooperativa AGRÁRIA Agroindustrial

IREKS DO BRASIL S.A.
Avenida Paraná, 200
Vitória - Entre Rios
85139-400 - Guarapuava - PR
BRASIL
Tel.: +55 42 3625 8448
Fax: +55 42 3625 8433
ireks@ireks.com.br
www.ireks.com.br

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


