


Diz-se que o segredo da boa padaria e pastelaria 
está sempre na massa. É bem verdade!  

E nós sabemos que só a massa trabalhada com amor  
e com os melhores ingredientes resulta em pães e bolos, 

salgados e doces, que sabem a ‘casa’. E temos uma 
novidade que vai gostar de saber: agora, a nossa padaria 
tem também artigos biológicos, a reforçar a gama Bio que 

tem vindo a aumentar, no Lidl. Não há nada melhor do 
que um bom pão acabado de cozer ou um pastel de nata 

cremoso por dentro e estaladiço por fora... 
Já agora, todos os dias, temos pão quentinho a sair do 

forno, nas nossas lojas, em vários horários.
Quem é amigo, quem é?

Mãos que sabem…
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Pães grandes
De tamanho familiar, estes são pães de 
cortar à fatia! Às receitas tradicionais 
juntam-se outras com ingredientes 

originais, como chia, quinoa ou alfarroba.

Em vez de fermento 
químico, este pão usa 
massa mãe, que é uma 
massa de fermentação 
natural, cujo processo  
é mais longo e remete para 
a produção artesanal e 
tradicional. Por ter maior 
presença de probióticos 
favorece a saúde intestinal.

Pão Rústico 
com Massa Mãe
Unid. 500 g
nº5708108
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Pão de Trigo da Avó
Unid. 400 g

nº7547

Um dos segredos para que este pão seja tão especial 
está nas farinhas utilizadas. Para além da de trigo, 

tem ainda, em menor percentagem, farinha de 
centeio e farinha de malte de cevada. 
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Pão Alentejano
Unid. 750 g
nº5909997

1 - Cortar o pão 
(idealmente comprado  
de véspera) em fatias  
e distribuir por 4 pratos 
de sopa;
2 - Escalfar 4 ovos em 1 L 
de água com sal e um fio 

de vinagre. Reservar  
a água;
3 - Amolecer em 4 c. de 
sopa de azeite 4 dentes 
de alho laminados ou 
esmagados misturados 
com coentros picados;  

4 - Acrescentar a água de 
escalfar os ovos, deixar 
levantar fervura e verter 
sobre o pão; 
5 - Servir de imediato com 
coentros picados em 
abundância.

Torrado com manteiga é quanto 
baste para começar o dia da 
melhor maneira! Mas o pão 
alentejano presta-se a outros 
fins, sobretudo gastronómicos. 
Experimente a receita de 
Açorda Alentejana abaixo.
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Pão Regional de Rio Maior
Unid. 450 g

nº5901103

Queijo e marmelada casam tão bem, que a  
combinação é conhecida por Romeu & Julieta.  

Barre marmelada no pão e acrescente queijo 
tradicional português. Imperdível!
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NOVO!
Experimente

Sabia que todos os nossos  
pães de Rio Maior são cozidos 

em forno a lenha? A receita  
do pão regional escuro inclui, 

além da farinha de trigo,  
farinha de malte de trigo  

e ainda farinha de centeio. 
Um trio vencedor!

Pão Regional 
Escuro de Rio Maior

Unid. 350 g
nº5906314

Para fãs de pão de forma, esta é  
uma novidade a não perder.  
A forma é a mesma, mas o sabor 
mantém-se fiel ao pão original  
de Rio Maior. Ideal para  
sanduíches, torradas...  

Pão de Forma 
Rústico de Rio Maior
Unid. 500 g
nº5909792
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NOVO!
Experimente

Quem gosta de broa de milho  
não dispensa esta, que  
se distingue das demais  
por ser ligeiramente doce. 
Feita à base de farinha  
de milho, farinha de trigo 
e de centeio, é óptima  
de qualquer maneira...  
até simples, sem mais nada! 

Broa de Milho Doce
Unid. 550 g
nº1372

Broa de Milho 
com Chouriço

Unid. 400 g
Este artigo poderá não estar disponível  

em algumas lojas Lidl.
nº5906234

Broa com sabor  
a fumeiro é o melhor  

de dois mundos. 
Experimente  

servi-la como entrada, 
com enchidos e queijos. 
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NOVO!
Experimente

Pão com 
Azeite e 
Alecrim
Unid. 500 g

nº125049

Azeite e alecrim é uma 
combinação super aromática,  

que valoriza várias receitas, incluindo... 
as de pão!  Neste pão de trigo, de crosta 

firme e crocante, ideal para cortar  
à fatia, esta combinação é uma excelente 

surpresa. E pode-se sempre intensificar  
o sabor, regando a fatia de pão com um 

fio de um bom azeite.  

NOVO!
Experimente
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NOVO!
Experimente

NOVO!
Experimente

Bio Baguete 
com Sementes 
Unid. 250 g
nº141692

Bio Pão de Mistura 
com Sementes 
Unid. 500 g
nº141693

Este pão, feito à base  
de farinha de trigo e de 
centeio, tem toda a 
crocância das sementes de 
linhaça, girassol e sésamo. 
As farinhas e as sementes 
são provenientes de 
agricultura biológica 
controlada!  

Se é fã de baguete, esta é uma 
novidade que vai querer 
experimentar! Com trigo, aveia, 
centeio, malte de cevada, inclui 
também um mix de sementes 
interessante, como as de linhaça, 
girassol, papoila azul e sésamo.
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Esta é uma variedade 
do conhecido pão francês,  

com duas características marcantes:  
a forma alongada e o exterior bem 

estaladiço. Ideal tanto para snacks 
como para acompanhar a refeição!

Baguete
Unid. 210 g
nº1341

Baguete 
Rústica
Unid. 250 g

nº7548

Baguete no forno 
com manteiga de 
alho e ervas 
aromáticas 
1 - Cortar a baguete  
em fatias sem separar 
completamente; 

2 - Amolecer 4 c. de 
sopa de manteiga e 
misturar bem com 2 c. 
de sopa de salsa picada 
e 2 c. de sopa de 
coentros picados;

3 - Levar a forno  
pré -aquecido a 200° C 
até a baguete ficar 
dourada.
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Ideias para uma entrada  
rápida e com sucesso garantido? 
Sirva fatias deste pão com 
presunto, lascas de parmesão, 
folhas de rúcula, pimenta e um 
fio de azeite. É infalível!

Pão de 
Mistura  
da Baviera
Unid. 400 g
nº5905117
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À base de farinha 
de trigo, este pão vem 

reforçado com sementes  
de chia e com sementes  

de quinoa vermelha. 
Já experimentou?

Pão de Chia  
e Quinoa

Unid. 300 g
nº5909201

O que torna esta  
opção tão especial?  

Ao trigo e ao centeio,  
junta-se uma conjugação  

de sementes original: 
girassol, linhaça,  

papoila e sésamo!

Pão de Mistura 
com Sementes

Unid. 750 g
nº92779
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A farinha de espelta  
tem origem num grão 
ancestral. É muito usada 
em pastelaria e padaria, 
sendo boa fonte de  
hidratos de carbono  
de absorção lenta. 

Pão de Espelta 
com Sementes 
de Girassol
Unid. 750 g 
Este artigo poderá não estar disponível 
em algumas lojas Lidl.
nº131615

Sabia que o trigo  
sarraceno é rico  
em ferro, cobre, magnésio,  
fósforo, entre outros nutrientes? 
Neste pão, combina lindamente 
com o sabor e a textura  
das nozes.

Pão com Nozes  
e Trigo Sarraceno
Unid. 400 g
nº7300066
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Pães pequenos
São perfeitos para os lanches da escola 

ou para os snacks, que se querem portáteis. 
O porte pode ser pequeno, mas o sabor e a 

textura estão... em grande!

Caprese
1 - Cortar o cacetinho 
integral ao meio e 
fatiar 1 queijo mozarela 
e 1 tomate chucha;
 

2 - Dispor fatias de 
queijo intercaladas 
com rodelas de tomate 
e folhas de manjericão.

Cacetinho Integral
Unid. 90 g
nº3728
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O tradicional bijou é feito  
à base de farinha de trigo.  
Tem uma forma arredondada  
e um sabor pouco vincado,  
pelo que agrada a todos! 

Pão Bijou
Unid. 45 g
nº3572

A receita tradicional  
do pão de Rio Maior  

está também disponível  
em versão to go.  

Farinha, levedura, água  
e sal... não é preciso  

mais nada!

Bolinha de  
Rio Maior

Unid. 80 g
nº5905006
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Há um ingrediente 
que marca esta bola 
de mistura: o centeio 
da Baviera, que, 
nesta receita, está 
em equilíbrio com  
o malte de cevada.  
O sabor é muito 
especial!

Bola de 
Mistura  
da Baviera
Unid. 94 g
nº3735

Com trigo, centeio  
e malte de cevada  

se faz um dos mais 
comuns e apreciados 

pães para todos  
os dias!

Bola de 
Mistura

Unid. 80 g
nº3573
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Carcaça
Unid. 60 g
nº1378 Carcaças no forno 

com ovo
1 - Cortar o cimo da carcaça e retirar 

parte do miolo. Colocar 1 c. de sopa de 
queijo ralado e um ovo em cada uma; 

2- Temperar ligeiramente com sal  
e levar ao forno pré-aquecido  

a 180°C até o ovo cozinhar;
3 - Servir com rodelas de tomate cereja 

e cebolinho picado.
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Pão de Mistura 
Rústico
Unid. 65 g
nº3574

Pão de Mistura Rústico  
com espinafres, ovo e pinhões
1 - Cortar o pão ao 
meio;
2 - Saltear em 1 c. de 
sopa de azeite e 1 
dente de alho picado 
100 g de folhas de 
espinafres e distribuir 

pelas metades de pão. 
Acrescentar ovo 
cozido e pinhões 
tostados;
3 - Servir com pimenta 
preta moída na hora.

20



Sabia que a farinha 
integral não passa  
por processos de refinamento?  
Logo, é mais rica numa série de nutrientes  
como a fibra, por exemplo. Não deixe  
de experimentar esta bola com farinha 
de trigo 100% integral.

Bola  
100% 
Integral
Unid. 75 g
nº5909786

NOVO!
Experimente

Sementes de sésamo,  
flocos de aveia, sementes  
de girassol e sementes  
de linhaça castanha fazem  
parte da receita deste pão,  
que mistura trigo e centeio  
em proporções perfeitas!

Pão de Mistura 
com Cereais
Unid. 75 g
nº3609
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NOVO!
Experimente

As farinhas e sementes 
provenientes de 

agricultura biológica 
são protagonistas 

deste pão, ideal  
para sanduíches!

Bio Cacetinho 
com Sementes 

Unid. 95 g
nº151047

Feito à base de 
farinha de trigo, 
abóbora e noz,  
este pão tem ainda 
um leve aroma  
a laranja e canela.  
Divinal!

Bola de Abóbora  
e Noz
Unid. 80 g
nº5906524

NOVO!
Experimente
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Tradicional da Ilha da Madeira,  
é perfeito para qualquer ocasião.

Bolo do Caco
Unid. 100 g
nº5906233

Hambúrguer em Bolo do Caco  
com Molho de Mostarda e Mel
1 - Cortar o bolo do caco 
ao meio;

2 - Cozinhar 1 hambúrguer 
de novilho em 1 c. de sopa 
de azeite e 1 dente de alho 
esmagado e saltear 2 
espargos cortados ao 
mesmo tempo; 
temperando tudo de sal 
e pimenta preta;

3 - Para o molho, misturar 
bem 1 c. de sopa de 

mostarda com 1 c.  
de sobremesa de mel;

4 - Passar a parte de 
baixo do bolo do caco no 
azeite de cozinhar o 
hambúrguer. Em cima 
colocar 1 mão cheia de 
agriões, depois o 
hambúrguer, molho a 
gosto e os espargos 
salteados;

5 - Servir com maracujá.
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NOVO!
Experimente

Pastelaria salgada
Da empada de frango bem recheada  
à trança folhada de queijo, as nossas 

propostas são de comer e chorar por mais!

Quem gosta de um bom croquete 
vai querer saber que este é feito 
com carne de vaca e carne de porco, 
e ainda com chouriço que lhe dá  
um toque especial. 

Croquete 
de Carne
Unid. 70 g
nº5908658

Para um lanche reforçado,  
esta é uma ótima opção.  
A saber: o pão é recheado com 
leitão assado e desfiado!

Pão com Leitão
Unid. 120 g
nº5908588
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NOVO!
Experimente

Empada 
de Frango

Unid. 75 g
nº3585

Pastel 
de Pato
Unid. 90 g
Este artigo poderá não estar 
disponível em algumas lojas Lidl.
nº5909806

Pão com 
Chouriço
Unid. 110 g
nº5905014

Saborosos e super práticos 
para transportar! 
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Pastel com recheio de atum 
guisado com cebola, pimento, 

tomate, azeite...  Delicioso!

A massa tem a densidade perfeita. 
Este rissol é para apreciadores! 

Rissol de 
Camarão
Unid. 70 g
nº5908659

Estaladiço e com 
sabor bem português! 

Pastel de 
Bacalhau
Unid. 60 g
nº5908742

Empanadilha 
de Atum

Unid. 120 g
nº5701793
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Folhado com Recheio de Pizza
Unid. 100 g
nº7674

Por fora são estaladiços.  
Lá dentro guardam 

todo o sabor!

Um snack saciante, 
para os dias 
mais gulosos. 

Folhado  
de Salsicha
Unid. 120 g
nº5909200
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Para um bom 
lanche em dias 
especiais, aqueça 
ligeiramente este 
folhado com queijo  
e fiambre...  
e delicie-se! 

Folhado Misto
Unid. 95 g
nº3729

Para além do queijo  
e do fiambre,  
esta versão inclui 
carne e fumeiro.

Folhado Misto 
com Carne
Unid. 140 g
nº4926
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NOVO!
Experimente

NOVO!
Experimente

Espinafres e ricota são 
uma dupla vencedora em 

várias receitas. Neste 
folhado, o recheio tem 

uma textura suave e um 
sabor pronunciado.

Poderia ser um 
folhado comum,  
mas não é! O recheio 
aromático, com caril, 
faz toda a diferença!

Folhado 
de Frango 
e Caril
Unid. 120 g
Este artigo poderá não estar 
disponível em algumas lojas Lidl.
nº5909773

Folhado de 
Espinafres e 

Ricota
Unid. 100 g

nº5909785

Combinações perfeitas
Sabores originais
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Feito com massa 
brioche, é recheado 
com chouriço e queijo 
fundido. Já provou?

Lanche 
Misto
Unid. 120 g
Este artigo poderá não estar 
disponível em algumas lojas Lidl.
nº5906523

Com nome e inspiração italiana, 
este pastel de pizza é recheado 
com polpa de tomate, fiambre  
e queijo mozarela.  
Combinação simples e infalível. 

Mini Calzone
Unid. 110 g
nº127697
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Alho e ervas aromáticas, juntos numa 
baguete deliciosa! 

Apetecível por fora, uma delícia de 
queijo por dentro! 

Trança Folhada de Queijo
Unid. 82 g
Este artigo poderá não estar disponível em algumas lojas Lidl.
nº5706094

Baguete de Alho e Ervas
Unid. 160 g

nº1380
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É uma especialidade  
da doçaria portuguesa  
e das mais famosas  
além fronteiras. 
Estaladiço por fora  
e cremoso por dentro  
é tudo o que se pede  
a um pastel de nata 
perfeito... como os 
nossos. Parece fácil, 
mas tem os seus 
segredos! 

Pastel 
de Nata
Unid. 58 g
nº3615

Pastelaria doce
Os doces não se consomem todos os dias,  

por isso, naqueles momentos em que  
apetece um, que seja bem feito e com toda  

a qualidade. Veja a nossa seleção! 
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Para pequenos desejos, 
grandes remédios!  

Palmier Grande
Unid. 80 g
nº95272

Sabia que o nosso croissant 
de manteiga leva apenas 
manteiga e zero margarina? 
Faz jus ao nome e é uma 
delícia!

Croissant de 
Manteiga
Unid. 57 g
nº121471
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Para os mais gulosos,  
esta opção com chocolate 

vem com brinde: avelãs.  
Os mais novos adoram!

Croissant com 
Chocolate

Unid. 80 g
nº3576

Os fãs da massa brioche não 
ficam indiferentes a este croissant 
super fofo, que vai muito bem 
assim: simples!

Croissant 
Brioche
Unid. 85 g
nº1706
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Croissant 
Brioche 
com Creme
Unid. 100 g
Este artigo poderá não estar 
disponível em algumas lojas Lidl.
nº5902901

Croissant 
Brioche 
com Recheio 
de Cacau
Unid. 100 g
nº5902902

Croissant 
recheado com 

creme pasteleiro 
ou com cacau?  

O que é que 
prefere?
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NOVO!
Experimente

Duas massas gulosas num único croissant! Meio folhado, 
meio brioche, é doce e faz um lanche super apetitoso!

Croissant du Lidl
Unid. 120 g
nº5910089

NOVO!
Experimente

Sabor a manteiga

com toque diferenciador
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Muffin Triple 
Chocolate 

Unid. 100 g
nº129313

NOVO!
Experimente

Com chocolate branco, de leite e negro, estes muffins  
são a perdição dos mais gulosos. No meio, surpreende  
a cremosidade do chocolate escondido na massa fofa.

Sabor a manteiga
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Não sabemos a origem  
do nome, mas fazemo -las 
melhor do que ninguém.  
As napolitanas são 
estaladiças e escondem  
um cremoso recheio  
de chocolate.

Napolitana 
de Chocolate
Unid. 70 g
nº3577

O nome diz tudo,  
mas acrescentamos  
que o recheio é um creme 
feito com cacau, avelãs  
e ainda pepitas de 
chocolate, qual cereja  
em cima do bolo!

Delícia de 
Chocolate e Avelã
Unid. 80 g
Este artigo poderá não estar disponível  
em algumas lojas Lidl.
nº5909787

NOVO!
Experimente

38



O sabor amanteigado das nozes pecã combina na perfeição 
com esta trança folhada, bem estaladiça.  
Ah! E as nozes sentem-se bem (30% de nozes pecã). 

Trança Folhada com Noz Pecã
Unid. 86 g
Este artigo poderá não estar disponível em algumas lojas Lidl.
nº23876

Quase metade desta delícia 
é o recheio feito com maçã  
e canela. Pode transformá-la 
em sobremesa, juntando uma 
bola de gelado de nata!  

Delícia com 
Pedaços de Maçã
Unid. 105 g
nº3578
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Fazem parte da doçaria 
portuguesa, porém não se sabe 

ao certo qual a origem do nome. 
Mas sabe-se que são feitos com 
massa folhada, estaladiça, e um 

delicioso recheio de amêndoa.  
Os Jesuítas são  

simplesmente divinais!!

Jesuíta
Unid. 80 g

Este artigo poderá não estar disponível em 
algumas lojas Lidl.

nº5909139

Sabia que o pampilho foi criado 
em homenagem ao campino da 
lezíria do Ribatejo? Enrolado  
como uma pequena torta,  
é recheado com um  
cremoso doce de ovos!

Pampilho
Unid. 80 g
Este artigo poderá não estar disponível 
em algumas lojas Lidl.
nº5907834
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Argola
Unid. 52 g
nº1343

Argola com 
Cobertura
Unid. 60 g
nº1342

Um sumo de laranja 
natural e uma argola 

é o lanche perfeito 
para um dia de festa.  
Já experimentou esta 

combinação?
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