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 SASKI

Zalety:
• Prostota wytwarzania,
• niezmienna, wysoka jakoÊç wyrobów,
• wyjàtkowo apetyczny wyglàd pieczywa dzi´ki widocznym ziarnom
(ok. 35 % w chlebie),
• tradycyjny polski smak,
• d∏ugotrwa∏a Êwie˝oÊç pieczywa,
• wysoka zawartoÊç: b∏onnika, witaminy E, cynku, kwasów t∏uszczowych
omega-3, kwasu foliowego i flawonoidów.
Opis:
Mieszanka Chleba Saskiego to wyjàtkowo trafne po∏àczenie màk z bardzo
wysokà zawartoÊcià ziaren (ok. 80 %), które nadajà pieczywu wyrazisty
smak oraz czynià atrakcyjnym pod wzgl´dem dietetycznym. Dzi´ki du˝ej
zawartoÊci nasion oleistych pieczywo to wzbogaca naszà diet´ w kwasy
t∏uszczowe omega-3, które zapobiegajà chorobom uk∏adu krà˝enia i sprzyjajà
prawid∏owej pracy mózgu. Dzi´ki zawartoÊci witaminy E, pieczywo korzystnie wp∏ywa na prac´ serca, przeciwdzia∏a zaçmie, mia˝d˝ycy, udarowi mózgu oraz pomaga obni˝yç ciÊnienie krwi.
Sk∏adniki:
P∏atki pszenne, p∏atki ˝ytnie, màka ˝ytnia, siemi´ lniane, siemi´ lniane z∏ote,
∏uskane ziarno s∏onecznika, sól, kwas cytrynowy, kwas mlekowy - regulator
kwasowoÊci, s∏ód j´czmienny karmelowy - barwnik; màka pszenna, w´glan
wapnia - noÊniki; E472e - emulgator; kwas askorbinowy-Êrodek do przetwarzania màki; enzymy – substancje pomagajàce w przetwarzaniu.
Dozowanie: od 30% do 40% w stosunku do màki
Alergeny: Produkt zawiera gluten. Mo˝e tak˝e zawieraç Êladowe iloÊci: soi,
mleka i pochodnych, jaj i pochodnych.
Opakowanie:
worek 25 kg
Warunki przechowywania:
ch∏odne, suche i przewiewne miejsce
Dodatki reklamowe:
receptury, wobblery, banderole, torebki papierowe
Producent: 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
Oddzia∏ produkcyjny: 91-496 ¸ódê, ul. Âwitezianki 36, tel. +48 (42) 674 70 23, fax +48 (42) 674 84 49

KARTA PRODUKTU

Ju˝ w najdawniejszych czasach w Polsce chleb by∏ Êwi´toÊcià. Jednak nawet dziÊ od chleba rozpoczynajà si´ wszystkie wa˝ne wydarzenia. Mimo
obowiàzujàcych trendów i mód chleb zawsze b´dzie w Polsce najwa˝niejszym
produktem spo˝ywczym.
Chleb Saski to wyjàtkowa mieszanka chleba pszenno - ˝ytniego uszlachetniona p∏atkami ˝ytnimi, pszennymi, siemieniem lnianym i s∏onecznikiem.
ZawartoÊç tych ziaren w mieszance to blisko 80 %. Ziarna wchodzàce
w sk∏ad Chleba Saskiego sà bogatym êród∏em b∏onnika oraz innych cennych
dla zdrowia mikroelementów. Pieczywo wypieczone na bazie Mieszanki
Chleba Saskiego jest nie tylko smaczne, ale równie˝ zdrowe.

Grupa produktu:

MIESZANKA PIEKARSKA
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Nazwa produktu:

CHLEB SASKI
Receptura na chleb Saski

Receptura na bu∏ki Saskie

Sk∏adniki

Surowce w gramach

Sk∏adniki

Surowce w gramach

Màka pszenna T750

6 000

Màka pszenna T550

7 000

MIESZANKA

4 000

MIESZANKA

3 000

Dro˝d˝e

300

Dro˝d˝e

300

Woda

6 200

Sól

40

Woda

5 800

RECEPTURA

Receptura na chleb Saski

z dodatkiem naturalnego zakwasu
Sk∏adniki

Surowce w gramach

Màka pszenna T750

6 000

Màka ˝ytnia T720*

1 000

MIESZANKA

3 000

Dro˝d˝e

300

Woda

6 300

Sól

40

Wytwarzanie:
Mieszank´ chleba Saskiego zalaç wodà. Po 10 minutach dodaç pozosta∏e sk∏adniki i miesiç do ˝àdanej konsystencji.
Po wst´pnej fermentacji odwa˝yç k´sy i uformowaç. Uformowane k´sy obtoczyç w Posypce Ziarenka Lesaffre.
Garowaç ok. 40-50 minut. Piec z parà.

Temperatura wypieku: 230°C®180°C
Czas wypieku:

35-40 minut

Temperatura wypieku: 210-220°C
Czas wypieku:

oko∏o 15 minut

*1 kg màki ˝ytniej to ok.1.6 kg naturalnego kwasu piekarskiego, w recepturze odliczamy wówczas wod´ zawartà w kwasie.

Producent: 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
Oddzia∏ produkcyjny: 91-496 ¸ódê, ul. Âwitezianki 36, tel. +48 (42) 674 70 23, fax +48 (42) 674 84 49

