Grupa produktu:

MIESZANKA CIASTKARSKA

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:

EXTRA BABKA

Zalety:
• delikatny i Êwie˝y mi´kisz;
• subtelny, waniliowy aromat;
• intensywna, wyrazista barwa mi´kiszu;
• regularna struktura;
• delikatna, jasnobràzowa skórka;
• ∏atwoÊç przygotowania;
• powtarzalnoÊc produkcji;
• d∏ugotrwa∏a Êwie˝oÊç gotowego wyrobu.
Sposób stosowania:
100% mieszanki EXTRA BABKA bez udzia∏u màki.
Opis:
Mieszanka do wyrobu ciast biszkoptowo - t∏uszczowych.
Sk∏adniki:
Cukier; màka pszenna; skrobia pszenna; mleko w proszku pe∏ne; skrobia
modyfikowana - zag´stnik; E 475, E 472e - emulgatory; difosforan disodowy, wodorow´glan sodu - substancje spulchniajàce; sól; aromat waniliowy
w proszku.
Alergeny:
Produkt zawiera gluten i mleko. W zak∏adzie przetwarzane sà równie˝: soja,
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).
dodatki promocyjne

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

EXTRA BABKA to wysokiej jakoÊci mieszanka do wyrobu ciast biszkoptowo
- t∏uszczowych, szczególnie polecana do wypieku wszelkiego rodzaju babek.
Mieszanka Extra Babka zapewnia produkt o wyrównanej i delikatnej strukturze mi´kiszu oraz delikatnej, jasnobràzowej skórce.
Mieszanka gwarantuje ∏atwoÊç i szybkoÊç wykonania babek oraz
powtarzalnà jakoÊç wypieków. Dodatkowà zaletà EXTRA BABKI jest d∏ugi
termin przydatnoÊci do spo˝ycia wyrobu gotowego.

Grupa produktu:

MIESZANKA CIASTKARSKA
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Nazwa produktu:

EXTRA BABKA
Babka wersja standardowa

Extra Keks

Sk∏adniki

Surowce [g]

Sk∏adniki

Surowce [g]

Sk∏adniki

Surowce [g]

MIESZANKA

1 000

MIESZANKA

900

MIESZANKA

850

Jajka

450

Olej

400

Màka pszenna
T450

100

Màka pszenna
T450

150

Woda

100-150

Jajka

450

Margaryna

400

Olej

400

Jajka

400

Woda

150

Owoce kandyzowane

500

Màka do obtoczenia owoców

100

Wytwarzanie:
Wszystkie sk∏adniki ciasta miesiç
p∏askim
mieszad∏em
ramowym
przez 5 minut. Nast´pnie odwa˝yç
po˝àdanà gramatur´ do formy.

Wytwarzanie:
Wszystkie sk∏adniki ciasta miesiç
p∏askim
mieszad∏em
ramowym
przez 5 minut. Nast´pnie odwa˝yç
po˝àdanà gramatur´ do formy.

Wytwarzanie:
Mieszank´ EXTRA BABKA, mak´,
margaryn´ i jajka miesiç p∏askim
mieszad∏em ramowym przez 5 minut.
Nast´pnie dodaç obtoczone w màce
owoce kandyzowane i miesiç 30 sekund na wolnych obrotach. Odwa˝yç
po˝àdanà gramatur´ do formy.

Wypiek: 170 - 180°C

Wypiek: 170 - 180°C

Wypiek: 170 - 180°C

Czas wypieku: oko∏o 40-50 minut

Czas wypieku: oko∏o 40-50 minut

Czas wypieku: oko∏o 45-60 minut

Po oko∏o 10 minutach wypieku naciàç ciasto wzd∏u˝.

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

Extra Babka

