Grupa produktu:

MIESZANKA PIEKARSKA

P i e c z ´ ç Tw o j e g o D y s t r y b u t o r a

Nazwa produktu:

PROMYK

Zalety:
• oryginalna receptura;
• niepowtarzalny smak i aromat;
• wysoka zawartoÊç s∏onecznika, w gotowym wyrobie to 34%;
• apetyczny wyglàd;
• korzystny wp∏yw na zdrowie ziaren s∏onecznika oraz màki ˝ytniej;
• prostota i ∏atwoÊç wytwarzania;
• powtarzalnoÊç produkcji;
• niezmienna, wysoka jakoÊç wyrobu.
Sposób stosowania:
100 % mieszanki Promyk bez dodatku màki.
Opis:
Mieszanka piekarska do produkcji pieczywa pszenno - ˝ytniego metodà bezpoÊrednià.
Sk∏adniki:
Màka pszenna; ∏amane ziarno s∏onecznika (35 %); màka ˝ytnia; p∏atki pszenne; sól;
s∏ód j´czmienny; guma guar - zag´stnik; kwas cytrynowy, kwas mlekowy - regulatory
kwasowoÊci; b∏onnik pszenno - owsiany; w´glan wapnia - stabilizator; E 472e - emulgator; kwas askorbinowy - Êrodek do przetwarzania màki; enzymy – substancje pomagajàce
w przetwarzaniu.
Alergeny:
Produkt zawiera gluten. W zak∏adzie przetwarzane sà tak˝e: soja, mleko i pochodne, jaja
i pochodne, gorczyca.
Opakowanie:
Warunki
przechowywania:
Dodatki reklamowe:

Lesaffre Polska S.A.

25 kg
Produkt przechowywaç w szczelnie zamkni´tym opakowaniu, w suchym i przewiewnym miejscu, bez dost´pu
Êwiat∏a s∏onecznego (maksymalna temperatura 25°C).
etykietki chlebowe, szablony

Siedziba: 46-250 Wo∏czyn, ul. Dworcowa 36, Polska, tel.+48 (77) 418 82 80, fax +48 (77) 418 82 99
Oddział produkcyjny: 91-496 Łódê, ul. Âwitezianki 36, tel. +48 (42) 674 70 23, fax +48 (42) 674 84 49

KARTA PRODUKTU

PROMYK to mieszanka chlebowa do produkcji pieczywa mieszanego, pszenno - ˝ytniego
z unikatowà na rynku 35 % zawartoÊcià ziaren s∏onecznika. Jest to oryginalna mieszanka
do wypieku ciemnego chleba o wyjàtkowych walorach smakowych i zdrowotnych.
Nasiona s∏onecznika sà êród∏em bia∏ka, nienasyconych kwasów t∏uszczowych, potasu,
fosforu, magnezu, ˝elaza i cynku. Stanowià êród∏o witaminy E oraz folianów. Zatem
zaleca si´ ich spo˝ywanie osobom, które chcà poprawiç wyglàd skóry, paznokci, w∏osów
oraz osób dbajàcych o poziom cholesterolu we krwi. Dzi´ki du˝ej zawartoÊci magnezu
spo˝ywanie nasion s∏onecznika mo˝e mieç korzystny wp∏yw na zmniejszenie dolegliwoÊci
skurczowych oraz bóli migrenowych.

Grupa produktu:

MIESZANKA PIEKARSKA

P i e c z ´ ç Tw o j e g o D y s t r y b u t o r a

Nazwa produktu:

Chleb Promyk

Bu∏ki Promyk

Chleb s∏onecznikowy
mieszany

Ciasto

Ciasto

Ciasto

Sk∏adniki

Surowce [g]

Sk∏adniki

Surowce [g]

Sk∏adniki

Surowce [g]

MIESZANKA

10 000

MIESZANKA

5 000

MIESZANKA

5 000

Dro˝d˝e

300

Màka pszenna typ 550

5 000

Màka pszenna typ 750

5 000

Woda

oko∏o 6 000

Dro˝d˝e

400

Dro˝d˝e

300

Miesienie

3’ + 4’

Sól

80

Sól

80

Temperatura ciasta

27 - 29°C

Polepszacz Bia∏y

20

Polepszacz Bia∏y

20

Wst´pna fermentacja

15 minut

Woda

5 000

Woda

5 300

Miesienie

3’ + 4’

Miesienie

3’ + 4’

Temperatura ciasta

27 - 28°C

Temperatura ciasta

28 - 29°C

Wst´pna fermentacja

15 minut

Wst´pna fermentacja

15 minut

Wytwarzanie:
Wszystkie sk∏adniki ciasta wymiesiç
i odstawiç ciasto do wst´pnej fermentacji (15 minut). Nast´pnie od
wa˝yç po˝àdanà gramatur´, ufor
mowaç k´s ciasta i u∏o˝yç w formie.
Fermentowaç w temperaturze 3335°C i wilgotnoÊci powietrza oko∏o
85% przez 40 – 50 minut.

Wytwarzanie:
Wszystkie sk∏adniki ciasta wymiesiç
i odstawiç ciasto do wst´pnej fermentacji (15 minut). Nast´pnie
podzieliç i zaokràgliç na dzielarce.
Fermentowaç w temperaturze 33 35° C i wilgotnoÊci powietrza 85%
przez oko∏o 45 minut.

Wytwarzanie:
Wszystkie sk∏adniki ciasta wymiesiç
i odstawiç ciasto do wst´pnej fermentacji (15 minut). Nast´pnie odwa˝yç
po˝àdanà gramatur´, uformowaç
k´s ciasta i u∏o˝yç w formie. Fermen
towaç w temperaturze 33 - 35° C
i wilgotnoÊci powietrza 85% przez
oko∏o 35 - 45 minut.

Wypiek: 200°C  20 minut  180°C

Wypiek: 200°C z zaparowaniem

Wypiek: 200°C z zaparowaniem

Czas wypieku: oko∏o 35-45 minut

Czas wypieku: oko∏o 15 minut

Czas wypieku: oko∏o 25 – 35 minut

Lesaffre Polska S.A.

Siedziba: 46-250 Wo∏czyn, ul. Dworcowa 36, Polska, tel.+48 (77) 418 82 80, fax +48 (77) 418 82 99
Oddział produkcyjny: 91-496 Łódê, ul. Âwitezianki 36, tel. +48 (42) 674 70 23, fax +48 (42) 674 84 49

RECEPTURA

PROMYK

