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O GRÃO DE CENTEIO

“O grão com que o homem faz o seu pão, não é uma dadiva da natureza, mas o 

grande e útil, fruto da sua investigação e da sua inteligência, na primeira das 

artes.” Georges Buffon (1707-1788)

Cada planta, cada grão, é envolto de uma microbióta de superfície constituída 

essencialmente de bactérias lácticas e leveduras selvagens.



O GRÃO DE CENTEIO
2ª cereal mais utilizado no mundo

Grãos são bastante macios

Elevado teor de Pentosanas

Grão com processos de germinação na planta, maior 

conteúdo enzimático

Ideal em condições adversas (frio)

Solos pobres

Cultivado norte, centro e Leste da Europa



A FARINHA DE CENTEIO

Reduzida capacidade de formar Glúten

Viscosidade

Mistura e não amassado

Baixo teor de glúten face ao trigo



O PADEIRO

A qualidade do pão depende do trabalho de muitos antes do padeiro, do 

agricultor, do moleiro… Mas este é o que faz tocar a orquestra da panificação, é 

aquele que faz acontecer um milagre, transformar a farinha em algo maravilhoso, 

o pão.



O PADEIRO

A Padaria é uma arte. Porquê?

Pão de qualidade nasce da seleção de matérias-primas de excelência. O resto faz 

a mestria do padeiro, que trabalha com paixão, conhecimento e tempo.



SOBRE O PÃO DE CENTEIO
o que sabemos?



SOBRE O PÃO DE CENTEIO

O Pão é um superalimento, mas o consumo cai em toda a Europa. 

Contrariamente ao senso comum, o pão não serve só para acompanhar o queijo ou 

um bom enchido, para fazer tostas ou para molhar no prato

É o único alimento capaz de assegurar a continuidade e regularidade do conteúdo 

em fibras para a nossa microbiota intestinal, ou os glúcidos para o cérebro.



CARACTERIZAÇÃO

41,9

4,6

1,50,3
4,1

47,6

Centeio

Moisture content

Protein

Ash

Crude fats

Dietary fibre

Carbohydrates

Energia: 220 kcal 100 g-1 FW



CARACTERÍSTICAS
DO

CENTEIO
(SECALE CEREALE)

RICO EM PROTEÍNAS VEGETAIS

Redução dos radicais livres no corpo, 

moléculas muito reativas  ligadas ao 

surgimento de algumas doenças 

cardiovasculares, alguns cancros e 

outras doenças ligadas ao 

envelhecimento.

FERRO E ACIDO FÓLICO

Antioxidante

IODO

Importante para a regeneração do 

sangue – redução de doenças 

cardiovasculares

FONTE DE VITAMINAS E 

MINERAIS:
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FONTE DE FIBRA

O teor médio de fibra de centeio é de cerca 
de 16 g por 100 g de centeio. A maioria 
destas fibras é composta por arabinoxílans
(60%), celuloses (15%) e beta-glucanos
(9%). Os efeitos positivos das fibras de 
centeio são numerosos. Podem baixar os 
níveis de colesterol reduzindo a absorção 
de gordura e ajudando à reabsorção do 
ácido biliar, que é derivado do colesterol 
no fígado. 



A QUÍMICA

CENTEIO SÓ OU ACOMPANHADO

O centeio, é delicioso 

sozinho, mas este cereal 

combinado com outros, 

criamos autênticos 

manjares!

A MASSA
Quando a água se junta a farinha de 
centeio, com um glúten mais débil, 
forma-se um gel viscoso e pegajoso. 
Fruto da fusão dos polisacaridios do 
endospermo do grão(amido) com a 
agua.

Amassado curtos, circuitos 

curtos e moenda fresca

FUSÕES
Combinamos centeio com uma infini ta 
diversidade de grãos:

Espelta
Trigo
Trigo Integral
Milho

Trigo Barbela
Pseudocereais

2022-09-28 12



FICHA TÉCNICA DO NOSSO CENTEIO DE TRÁS-OS-MONTES

Produto com notas ácidas que desenvolve primariamente um fino sabor a nozes, oferecendo um jogo de
nuances frutadas e fermentadas. Transporta-nos às origens, fazendo-nos lembrar a madeira, devido à cor
suavemente escura e ao carácter rústico. Oferece ainda uma nota de mel que destaca um ligeiro aroma
lenhoso.

Nutricionalmente o centeio, é um dos pães que nos oferece, grandes vantagens nutricionais, rico em fibra,
solúveis e insolúveis. Este pão favorece a eliminação do colesterol, pelas vias naturais. Se tivermos fibras,
temos os minerais que lhe são associados, com o Magnésio, Cálcio, fosforo…e os oligoelemento, ferro,
cobre zinco , entre outros.
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Nova Definição do Pão

“O pão é um alimento milenar, essencial, com consideráveis propriedades

sensoriais, nutricionais e saudáveis. É um produto cozido, elaborado a

partir de diferentes ingredientes, com uma habitual participação do trigo

e de outros cereais, obtém-se através de um processo fermentativo

prolongado com uma abundante presença de bactérias de ácido láctico e

de levaduras selvagens.”

Jorge Pastor Presidente do Club Richemont Internacional.



Pão Rápido vs. Pão Lento

• Pão rápido: pão elaborado num processo acelerado e curto, não superior a 2 – 3 horas, 

desde o inicio até a sua cozedura. Habitualmente mecanizado, com presença de aditivos, 

sem MMC.

• Pão lento: Pão elaborado  através de um processo longo, habitualmente superior a 16 h, e 

frequentemente  entre 16 e 48h. Sem a presença de aditivos, com MMC e grande presença 

microbiana. 



5 Sentidos do Pão
• Sabor – aroma

• Olfato – cheiro

• Ouvir – estaladiço

• Tato – mole ou crocante

• Visual – aspeto apelativo



Os 4 S do Pão

• Saboroso

• Saudável

• Sustentável

• Solidário



Massa mãe  - Fermentação natural

O que é?

Uma mistura de farinha com água, fermentada por bactérias lácticas 

ácidas e leveduras selvagens, que determina as características do 

pão, em termos de acidez, sabor e textura.

Uma MM reduz o conteúdo de glúten, reduz os níveis de açucares 

livres, reduz e elimina os anti nutrientes e permite uma absorção 

mais lenta dos hidratos de carbono.
• Tipos:

MMC, MML, Biga, Polish, levain chef



Massa Mãe - Influência no pão
- A MM ajuda no desenvolvimento do aroma e sabor do pão

- Aumenta de forma natural a vida útil e a conservação do pão

- Melhora a textura da miga e da côdea.

- Obtêm-se melhores alveolos nos pães de trigo e um melhor sabor.

- No centeio fundamental para garantir a estrutura da miga
- Côdea estaladiça, mais fina e mais fácil de comer.
- A MM protege o pão contra os bolores, tem propriedades antifúngicas 

naturais.



Longas fermentações com MM

• MM: maior degradação das  fitatos (ácido fítico) – anti-nutrientes 
Principalmente encontrado em sementes, grãos e leguminosas. Filtra a absorção 
de minerais, como ferro, zinco, magnésio e cálcio.

• MM: Maior degradação dos Fodmaps  menor produção de gás no intestino 
 melhora o conforto intestinal

• MM: menor índice glicémico  mais sabor, maior saciedade, menos fome. 



Massa mãe 

Massa Mãe 
de cultivo

Leveduras e bactérias 
Ácido-lácticas 

Farinha               Água

Leveduras
Dez milhões/G

Proteólise
Aroma, cor

e textura

Bactérias
Mil milhões/G

Degradação
de gluteninas
e gleadinas

Melhor 
digestibilidade 

e menor 
toxicidade 

Aroma, cor
e textura

Fermentação 
láctica

Acidificação

Degradação
de fitatos e 
ácido fítico

Redução 
de glicose

Maior 
vida útil

Maior 
biodisponibilidade

de minerais

Menor 
índice 

glicémico



Como distinguimos um 
Pão Saudável?

Cores: castanho-avermelhado. Uma correta reação de 

Maillard.

Cheiro: Intenso aroma a pão, com particularidades 

dependendo dos ingredientes.

Sabor: Intenso sabor. Prova do nariz. Ligeira acidez 

láctica.

Vida útil: Prolongada. Vários dias.  Quanto maior for o pão, 

maior será a vida útil. 



Como distinguimos um 
Pão Saudável?

• O que é um pão saudável?                                 

= Ingredientes + processos produtivos

Elevados Valores Sensoriais

Fácil Digestibilidade

Alto Poder Saciante

Excelente Biodisponibilidade Nutricional



Atributos do Pão Saudável

ATRIBUTOS SENSORIAIS
Forma, cor, alvéolos, suculência, crocância,
aroma, sabor, estrutura da crosta e migalha

ATRIBUTOS AMBIENTAIS E 
SUSTENTÁVEIS e SOLIDARIOS

Ingredientes de proximidade
Partilha com a população residente.

ATRIBUTOS NUTRICIONAIS

Ingredientes fornecem valores nutricionais intrínsecos ao pão

ATRIBUTOS SAUDÁVEIS
Ingredientes e processo de preparação 
determinam os valores saudáveis do pão

Requisitos básicos e mínimos:

Índice glicêmico (IG) baixo

Baixa ou nenhuma toxicidade de 
gliadinas

Ótima absorção nutricional.
Redução do Ac. Fítico
Ausência de aditivos



O Caminho para o Pão Saudável

Processos fermentativos longos com grande 
presença de BAL e leveduras selvagens

• Elaboração do pão com presença de MMC (Massa 

Mãe Cultivo) e longos tempos de fermentação;

• Degradação proteolítica do glúten através das 

enzimas (protéases) e  BAL (Bactérias do Ácido 

Láctico);

• Redução do Índice Glicémico (IG);

• Melhor conservação do pão;

• Maiores  valores sensoriais;

• Melhor digestibilidade;

• Melhor absorção de nutrientes.

Seleção de ingredientes pela qualidade do 
glúten e reduzida presença de gliadinas e os 

seus valores nutricionais intrínsecos

• Cereais ancestrais ex: Trigo Barbela;

• Farinhas de trigo de menor conteúdo em 

gliadinas;

• Cereais sem glúten;

• Pseudo-cereais; 

• Inclusão de farinha de leguminosas;

• Alta presença de fibra natural, 

preferentemente dos próprios cereais;

• Ingredientes de proximidade.



Onde encaixamos o Pão Saudável?



Características do Pão saudável

Não é um 
pão 

funcional 
embora 

possa sê-lo

Fácil 
Digestibil

idade

Alto 
poder 

saciante

Ótima 
biodisponi

bilidade 
nutricional

Com MMC e uma selecção de ingredientes



ÁGUA

FARINHA

SAL

Massa

LEVEDURA

Amilasa
(diastática)

Amido

Amílases

Maltose

Maltasas

Glicose (nutriente)

Bactérias do ácido láctico
Homofermentativas Heterofermentativa

s

Ácido 
láctico

Ácido láctico e 
ácido acético, 
Álcool , CO2 

Anh. Carbónico, 
CO2

Levedura

Álcool

Proteolítica
Proteína

Protéases

Aminoácidos(nutriente)

Aromas



Composição Nutricional do Pão Saudável

´



Como distinguir um Pão Saudável
Cores: Castanho-avermelhado. Uma correta reação de Maillard.

Cheiro: Intenso aroma a pão, com particularidades dependendo dos 

ingredientes.

Sabor: Intenso sabor. Prova do nariz. Ligeira acidez láctica.

Vida útil: Prolongada. Vários dias.  Quanto maior for o pão, maior será a 

vida útil. 



Pão Saudável e 
Saboroso 

PROCESSOS

INGREDIENTES

CONHECIMENTO

Aromático, rico, com 
volume, fresco mais 
tempo, nutritivo e 

digestivo.  



Ingredientes do Futuro

• CENTEIO: Baixo nível de glúten.

• CEVADA: Baixo nível de glúten e presença de Beta Glucános

• TRIGO: Triticum, Farro, Trigo Duro, Trigo Khorasan (kamut), Trigo Espelta, Trigo Barbela.

• TRITORDEUM: Hibrido natural Trigo Duro e Cevada Silvestre. Baixo GIP

• SORGO, AVEIA, TEF: Altos valores nutricionais. Sem Glúten

• TRIGO SARRACENO : Pseudo-cereal. Altos valores nutricionais. SG

• QUINOA: Pseudo-cereal de alto conteúdo proteico. SG. Nutricional

• CHIA: Pseudo-cereal com valores nutricionais muito relevantes

• AMARANTO: Pseudo-cereal com valores proteicos relevantes. SG

• LEGUMINOSAS: Altos valores nutricionais e proteicos



• O Pão é no mundo inteiro uma alimento básico, fundamental e essencial

• Há algumas décadas que se põe em causa, por intolerâncias alimentares, obesidade, que afeta 

uma maior percentagem de população

• Há evidências cientificas e académicas sobre as diferenças nutricionais e saudáveis existentes 

entres os diferentes processos.

• Por motivos socio económicos, urbanos, sociais, e de mudança geracional, o pão rápido ganhou 

protagonismo, face ao pão lento, mas o seu consumo baixa a cada ano. Em Portugal estamos 

abaixo dos 30 kilos ano.

A importância do pão em Portugal



• Precisamos de uma lei do Pão, que defina e que clarifique os processos, os tipos de pães, e 

proteja os pães tradicionais, feitos de forma lenta e com os processos certos.

• É premente e crucial, uma voz que nos represente na UE, temos que fazer parte da UIBC, para 

poder ter uma voz ativa, e que ninguém decida por Portugal, aquilo que melhor fazemos.

• Acrescido da necessidade urgente de Formação Profissional Dual em Padaria e Pastelaria, para 

os jovens possam aprender a fazer pães saudáveis e saborosos, sem os esforço que tinham os 

seus pais. Para isso é necessário um Centro de Competências nessa àrea . ( IRC)

A importância do pão em Portugal



Perceção do consumidor sobre o Pão

• Procura mais sabor  e sabores específicos

• Melhor imagem do artesanal.

• A mente do consumidor está mais próxima do natural, do autêntico.

• Se sabes o que leva um pão estas mais disposto a pagar por ele.



• O que sabe sobre vinho?

• O que sabe sobre gastronomia?

• O que sabe sobre pão?

Perceção do consumidor



• “O pão, o vinho e o azeite, são os três alimentos básicos em que assenta a dieta 

mediterrânica, uma tradição milenar fruto do intercambio de culturas na qual os 

científicos só lhe deram nome no seculo XX.”

• No passado dia 18/09/2019, na sede da ONU para a FAO em Roma, foram 

revistos os mais  de dois mil anos de historia dessa dieta, ameaçada atualmente 

pelos novos hábitos como o Fast food.” Fonte EL Mundo.es de 19/09/2019

A nossa gastronomia



A nossa gastronomia



Os Mestres 
Padeiros

Amândio 
Pimenta

Ezio Marinato

Carlos Mariel

Américo Couto

Ambassadeur du Pain



A arte da Padaria



Os campeões UIBC

Domi Velez
Melhor Padeiro do Mundo 2021

Espanha

Jordi Morera Melhor 
Padeiro do Mundo 2017

Espanha

Rogério Shimura Melhor Padeiro 2019 
Brasil

Samuel Suarez
Espanha 2022



O 
FUNDAMENTAL

Toda a cadeia tem de estar sintonizada e estável a longo 

Prazo, para que possamos todos ter produtos mais 

nutritivos e que tenhamos orgulho de fazer parte desta 

cadeia de valor, e pela sobrevivência de todo um sector.

APRESENTAÇÃO DE ARGUMENTOS 42



RESUMO 1.

1. RELANÇAR UMA PRODUÇÃO DE CENTEIO EM TRÁS-OS-MONTES CUJO CONTEXTO
PEDO CLIMÁTICO É FAVORÁVEL À PRODUÇÃO NATURAL DE CENTEIO.

2.

REVITALIZAR A ECONOMIA AGRÍCOLA DE TRÁS-OS-MONTES, PROPORCIONANDO UM 
EIXO DE DIFERENCIAÇÃO E VALORIZAÇÃO BASEADO NUM TERRITÓRIO ESPECÍFICO E 

NUMA LONGA TRADIÇÃO DE CULTIVO DE CENTEIO

3.

PROPORCIONAR UMA FARINHA DE CENTEIO DE ALTA QUALIDADE, NATURAL E 
REGULAR QUE SATISFAÇA PERFEITAMENTE AS EXPECTATIVAS DE PRODUÇÃO DO PÃO E 

RICA EM SABOR

4.

PROMOVER A PRODUÇÃO DO PÃO DE CENTEIO, UM PRODUTO EMBLEMÁTICO DE 
TRÁS-OS-MONTES. 

5.

OFERECER UM PÃO SAUDÁVEL POR EXCELÊNCIA, O VERDADEIRO CENTEIO 
TRANSMONTANO, VALORIZANDO-O.
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Elisabete Ferreira 

OBRIGADO, vamos voltar a colocar o pão no centro da mesa!

Telefone: +351 273 333 969
Email : eferreira@paodegimonde.com

www.paodegimonde.com

mailto:geral@paodegimonde.com
http://www.paodegimonde.com/

