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:

MEKSYKA¡SKI

Zalety:
• apetyczny wyglàd dzi´ki widocznym czàstkom papryki:
• oryginalny kolor, uzyskany dzi´ki udzia∏owi màki kukurydzianej, bez sztucznych
barwników;
• oryginalny, lekko pikantny smak;
• wysoka jakoÊç sk∏adników;
• wysoka tolerancja ciasta na obróbk´;
• wysoka przyswajalnoÊç wody;
• swoboda kreowania kszta∏tów i rodzajów chleba;
• doskona∏a baza do kanapek i pikantnych przekàsek.
Sposób stosowania:
30% w stosunku do màki, czyli 30 kg mieszanki na 70 kg màki (bezpoÊrednio do màki
przed miesieniem).
Opis:
Mieszanka piekarska z dodatkiem papryki i czosnku do produkcji pieczywa metodà
bezpoÊrednià (bez zakwasu).
Sk∏adniki:
Màka pszenna; sól; suszona papryka (3,5%), czosnek granulowany (2,5%) - przyprawy; màka kukurydziana; E 472e - emulgator; kwas cytrynowy - regulator kwasowoÊci;
s∏ód pszenny; dioctan sodu - substancja konserwujàca; 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, sezam.
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

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

Meksykaƒski to oryginalna mieszanka chlebowa do wypieku chleba pszennego i pszenno-˝ytniego z dodatkiem czerwonej papryki, czosnku, papryki chili oraz
màki kukurydzianej. Mieszanka ∏àczy przyprawy charakterystyczne dla Ameryki Po∏udniowej i Ârodkowej, a udzia∏ màki kukurydzianej dodatkowo pot´guje jej
po∏udniowoamerykaƒski charakter. Màka kukurydziana jest istotnym sk∏adnikiem
po∏udniowoamerykaƒskiej diety, a jej dodatek w mieszance Meksykaƒski nadaje pieczywu charakterystyczny kolor. Mieszanka Meksykaƒski polecana jest do wypieku
chleba oraz do wszelkiego rodzaju bu∏ek i bagietek.
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Namiar
surowców [g]

Sk∏adniki

Pieczywo typu „Ciabata”
Namiar
surowców [g]

Sk∏adniki

Bu∏ki Meksykaƒskie
Namiar
surowców [g]

Sk∏adniki

20%

25%

30%

Ciasto

Ciasto

Ciasto
Màka pszenna typ 750

6 000

Màka pszenna typ 550

7 500

Màka pszenna typ 550

8 000

Màka ˝tynia typ 720

1 000

MIESZANKA

2 500

MIESZANKA

2 000

MIESZANKA

3 000

Dro˝d˝e

200

Dro˝d˝e

400

Dro˝d˝e

300

Woda

6 400

Woda

5 200

Woda

6000-6200

Miesienie

2’ + 8’

Miesienie

3’ + 4’

Miesienie

3’ + 4’

Temperatura ciasta

25 - 26°C

Temperatura ciasta

26 - 27°C

Temperatura ciasta

28 - 29°C

Wst´pna fermentacja

60 minut

Wst´pna fermentacja

15 minut

Wst´pna fermentacja

15 minut

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

Wytwarzanie:
Wszystkie sk∏adniki ciasta wymiesiç
do doÊç luênej konsystencji (wod´
dodawaç partiami). Odstawiç ciasto
do wst´pnej fermentacji na 60 minut pod przykryciem. Po tym czasie
ciasto uformowaç w po˝àdane k´sy,
fermentowaç w 33-35°C i wilgotnoÊci
powietrza oko∏o 85% przez kolejne 20
minut.

Wytwarzanie:
Wszystkie sk∏adniki ciasta wymiesiç do
normalnej konsystencji. Odstawiç ciasto do wst´pnej fermentacji na 15 minut, a nast´pnie podzieliç i zaokràgliç
na dzielarce. Po∏o˝yç uformowane
bu∏eczki na blachach i wstawiç do komory fermentacyjnej. Fermentowaç w
temperaturze 33 - 35 stopni Celsjusza
i wilgotnoÊci powietrza 85% przez
oko∏o 35 - 45 minut.

Wypiek: 200°C z zaparowaniem  20 Wypiek: 200-220°C z zaparowaniem
minut  180°C

Wypiek: 180°C z zaparowaniem
Po 13-15 minutach zerwaç luft

Czas wypieku: oko∏o 35 – 45 minut

Czas wypieku: 18-20 minut

Lesaffre Polska S.A.

Czas wypieku: oko∏o 25 minut

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

Chleb Meksykaƒski

