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:

SYCYLIJSKI

Zalety:
• oryginalny smak i aromat zió∏ Êródziemnomorskich;
• atrakcyjna struktura mi´kiszu i z∏ocisty kolor skórki;
• swoboda kreowania w∏asnych kszta∏tów i rodzajów pieczywa, np. pieczywa typu
ciabatta, pizzerki, pszenne bu∏ki i chleb, bagietki;
• wyjàtkowo plastyczne ciasto podczas obróbki;
• wysoka wodoch∏onnoÊç mieszanki, dzi´ki której pieczywo z niej cechuje
d∏ugotrwa∏a Êwie˝oÊç.
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 suszonych pomidorów oraz pieprzu do produkcji
pieczywa metodà bezpoÊrednià (bez zakwasu).
Sk∏adniki:
Màka pszenna, gluten pszenny - noÊniki; sól; pomidory suszone (2,2%), mieszanka
przypraw: sól, maltodekstryna, pomidory, czosnek, bazylia, oregano, tymianek, ekstrakt dro˝d˝owy, przyprawy, aromat, olej roÊlinny (2%) - przyprawy; kwas cytrynowy
- regulator kwasowoÊci; pieprz czarny; màka pszenna s∏odowa; 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

Sycylijski to oryginalna mieszanka chlebowa do wypieku chleba pszennego z dodatkiem suszonych pomidorów, pieprzu oraz ziól typowych dla regionu
Êródziemnomorskiego. Dzi´ki oryginalnej recepturze Sycylijskiego powstaje pieczywo z widocznymi porami i chrupiàcej skórce o bardzo charakterystycznym smaku
i aromacie. Dodatkowo na apetyczny wyglàd pieczywa z tej mieszanki wp∏ywajà
wodoczne go∏ym okiem czàstki suszonych pomidorów.

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:

SYCYLIJSKI

Namiar
surowców [g]

Sk∏adniki

Bu∏ki Sycylijskie
Namiar
surowców [g]

Sk∏adniki

30%

Chleb Sycylijski
Namiar
surowców [g]

Sk∏adniki

30%

Ciasto

30%

Ciasto

Ciasto

Màka pszenna typ 550

7 000

Màka pszenna typ 550

7 000

Màka pszenna typ 750

5 000

MIESZANKA

3 000

MIESZANKA

3 000

Màka ˝tynia typ 720

2 000

Dro˝d˝e

200

Dro˝d˝e

400

MIESZANKA

3 000

Woda

6 600

Woda

5 500

Dro˝d˝e

300

Miesienie

2’ + 9’

Miesienie

3’ + 4’

Woda

6000-6200

Temperatura ciasta

25 - 26°C

Temperatura ciasta

26 - 27°C

Miesienie

3’ + 4’

Wst´pna fermentacja

60 minut

Wst´pna fermentacja

15 minut

Temperatura ciasta

28 - 29°C

Wst´pna fermentacja

15 minut

Wytwarzanie:
Wszystkie sk∏adniki ciasta wymiesic
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 i
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: 200-220°C z zaparowaniem

Wypiek: 180°C z zaparowaniem. Po Wypiek: 200°C z zaparowaniem  20
minut  180°C
13-15 minutach zerwaç luft.

Czas wypieku: oko∏o 25 minut

Czas wypieku: oko∏o 18 - 20 minut

Lesaffre Polska S.A.

Czas wypieku: oko∏o 35 – 45 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

Pieczywo typu „Ciabata”

