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:

Sojowy

Zalety:
• z∏ocista, chrupiàca skórka i wyrównany mi´kisz;
• charakterystyczny, naturalny smak i zapach;
• oryginalny kolor mi´kiszu uzyskany dzi´ki s∏odowanej màce ˝ytniej,
• apetyczny wyglàd pieczywa - widoczne ziarna soi,
• dodatek màki sojowej;
• bardzo dobra obj´toÊç i regularny kszta∏t pieczywa;
• odpowiednia kwasowoÊç pieczywa uzyskana dzi´ki zakwasowi ˝ytniemu;
• ró˝norodnoÊç zastosowania, mo˝liwoÊç wypieczenia pieczywa pszennego, mieszanego i ˝ytniego;
• mieszanka poprawia tolerancj´ ciasta na obróbk´ i stabilizuje wypiek.
Sposób stosowania:
50% w stosunku do màki, czyli 50 kg mieszanki na 50 kg màki (bezpoÊrednio do
màki przed miesieniem).
Opis:
Mieszanka do produkcji pieczywa mieszanego, pszennego i ˝ytniego z ziarnem soi.
Sk∏adniki:
Màka pszenna; ziarno soi (20,1%), màka sojowa (1,2%); p∏atki pszenne; p∏atki ˝ytnie; sól; màka ˝ytnia s∏odowana; siemi´ lniane; przefermentowana màka ˝ytnia regulator kwasowoÊci; s∏ód pszenny; kwas askorbinowy - Êrodek do przetwarzania
màki; enzymy – substancje pomagajàce w przetwarzaniu.
Alergeny:
Produkt zawiera gluten, soj´. W zak∏adzie przetwarzane sà tak˝e: mleko i pochodne, jaja i pochodne, sezam.
Opakowanie:
Warunki
przechowywania:
Dodatki reklamowe:
Lesaffre Polska S.A.

10 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: 93-001 Łódê, ul. Czternastu Straconych 38, tel. +48 (42) 674 70 23, fax +48 (42) 674 84 49

KARTA PRODUKTU

Sojowy to mieszanka do produkcji pieczywa sojowego: pszennego, ˝ytniego i mieszanego z dodatkiem soi. Ziarno soi stanowi ponad 20 % tej mieszanki, a dodatkowo u˝yta zosta∏a w niej równie˝ màka sojowa. Soja dostarcza pe∏nowartoÊciowego
bia∏ka, nienasyconych kwasów t∏uszczowych, a tak˝e witamin z grupy B i sk∏adników
mineralnych przez co jest cennym sk∏adnikiem codziennej diety. Dodatek p∏atków
˝ytnich i siemienia lnianego dodatkowo wzmacnia bogactwo od˝ywcze soi w mieszance Sojowy. Walory smakowe oraz charakterystyczny kolor pieczywo z mieszanki Sojowy zawdzi´cza m.in. màce sojowej, jak i màce ˝ytniej s∏odowanej.

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:

Sojowy
Namiar surowców [g]
50%

Sk∏adniki

Zaczyn premixowy
MIESZANKA
Woda (oko∏o 35°C)
Czas namaczania

Sk∏adniki

Sk∏adniki

Zaczyn premixowy
MIESZANKA
Woda (oko∏o 35°C)
Czas namaczania

17 000
6 000
4 000
600
oko∏o 4500
3’ + 4’
28 - 29°C
15 minut

Zaczyn premiksowy
Màka pszenna typ 500
Dro˝d˝e
Cukier
T∏uszcz
Sól
Woda
Miesienie
Temperatura ciasta
Wst´pna fermentacja

Namiar surowców [g]

Zaczyn premixowy

10 000
10 000
30 minut

MIESZANKA
Woda (oko∏o 35°C)
Czas namaczania

20 000
40 000
2 000
1 000
1 000
650
oko∏o 16 000
3’ + 4’
26 - 27°C
15 minut

Zaczyn premiksowy
Màka ˝ytnia typ 720
Dro˝d˝e
Zakwas Ritesa
Woda
Miesienie
Temperatura ciasta
Wst´pna fermentacja

Ciasto

10 000
7 000

Ciasto

Wytwarzanie:
Wszystkie sk∏adniki ciasta wymiesiç do normalnej konsystencji. Odstawiç ciasto do wst´pnej
fermentacji na 15 minut. Nast´pnie odwa˝yç
po˝àdanà gramatur´, uformowaç k´s ciasta i
u∏o˝yç w formie lub koszyku. Fermentowaç w
temperaturze 33 - 35°C i wilgotnoÊci powietrza
85% przez oko∏o 40 - 45 minut a nast´pnie
wypiekaç z zaparowaniem pieca.

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°C i wilgotnoÊci powietrza 85% przez oko∏o
40 - 50 minut a nast´pnie wypiekaç z zaparowaniem pieca.

Wypiek: 220°C z zaparowaniem

Wypiek: 210°C z zaparowaniem

Czas wypieku: oko∏o 30 - 40 minut

Czas wypieku: oko∏o 15 minut

Lesaffre Polska S.A.

Chleb ˝ytni sojowy

Namiar surowców [g]

10 000
7 000
30 minut

Ciasto
Zaczyn premiksowy
Màka pszenna typ 750
Màka ˝ytnia typ 720
Dro˝d˝e
Woda
Miesienie
Temperatura ciasta
Wst´pna fermentacja

Bu∏eczki sojowe

17 000
10 000
600
300
oko∏o 7 000
4’ + 2’
28 - 30°C
15 minut

Wytwarzanie:
Wszystkie sk∏adniki ciasta wymiesiç do luênej konsystencji. Odstawiç ciasto do wst´pnej fermentacji
na 15 minut. Nast´pnie odwa˝yç po˝àdanà gramatur´, uformowaç k´s ciasta i u∏o˝yç w formie.
Fermentowaç w temperaturze 33 - 35°C i wilgot
noÊci powietrza 85% przez oko∏o 50 - 60 minut a
nast´pnie wypiekaç z zaparowaniem pieca.
Wypiek: 220 - 230°C
Czas wypieku: oko∏o 40-45 minut

Siedziba: 46-250 Wo∏czyn, ul. Dworcowa 36, Polska, tel.+48 (77) 418 82 80, fax +48 (77) 418 82 99
Oddział produkcyjny: 93-001 Łódê, ul. Czternastu Straconych 38, tel. +48 (42) 674 70 23, fax +48 (42) 674 84 49

RECEPTURA

Chleb sojowy

