Grupa produktu:

Mieszanka cukiernicza

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:

Biszkopt Extra

Zalety:
• Jednorodna struktura ciasta;
• delikatny i puszysty mi´kisz;
• du˝a obj´toÊç wypieku;
• apetyczny, z∏ocisty kolor;
• d∏ugotrwa∏a Êwie˝oÊç gotowego wyrobu;
• prostota i szybkoÊç wytwarzania;
• powtarzalna, wysoka jakoÊç wypieków;
• wszechstronnoÊç zastosowania: rolady, korpusy, spody, ranty.
• Biszkopt Extra doskonale sprawdza si´ przy produkcji rolad, gdy˝ ciasto
wykazuje du˝à elastycznoÊç przy zwijaniu.
• u˝yty na spody przyjmuje du˝à iloÊç syropu.
Sposób stosowania:
Gotowa mieszanka Biszkopt Extra bez dodawania màki.
Opis:
Mieszanka do wyrobu ciast biszkoptowych.
Sk∏adniki:
Cukier; màka pszenna; skrobia ziemniaczana; E471, E475 - emulgatory; difosforan
disodowy, wodorow´glan sodu – substancje spulchniajàce; serwatka w proszku;
sól.
Alergeny:
Produkt zawiera gluten i mleko. W zak∏adzie przetwarzane sà równie˝: soja, jaja i
pochodne, sezam.
Opakowanie:
Warunki
przechowywania:

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).

Siedziba: 46-250 Wo∏czyn, ul. Dworcowa 36, Polska, tel.+48 (77) 418 82 80, fax +48 (77) 418 82 99
Oddział produkcyjny: 93-640 ¸ódê, ul. Czternastu Straconych 38, tel. +48 (42) 649 94 90, fax +48 (42) 649 93 18

KARTA PRODUKTU

Biszkopt Extra to mieszanka do wyrobu ciast biszkoptowych. Mieszanka Biszkopt
Extra pozwola na skrócenie czasu produkcji ciasta biszkoptowego przy równoczesnym zminimalizowaniu zagro˝eƒ. U˝ycie tej mieszanki gwarantuje wysokà
i niezawodnà jakoÊç produktu koƒcowego bez wzgl´du na jego rodzaj. Biszkopt
Extra to doskona∏a baza dla twoich: rantów, korpusów, rolad oraz wszelkiego rodzaju ciast na bazie ciasta biszkoptowego.

Grupa produktu:

Mieszanka cukiernicza

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:

Biszkopt Extra
Biszkopt na rolady,
korpusy

Sk∏adniki

Surowce [g]

Sk∏adniki

Surowce [g]

Mieszanka
Biszkopt Extra

600

Mieszanka
Biszkopt Extra

600

Jaja

360

Jaja

560

Woda

60

Woda

-

Wytwarzanie:
Wszystkie sk∏adniki ciasta miesiç
przez 8 - 10 minut na szybkich obrotach rózgà. Nast´pnie wy∏o˝yç na
blach´ i wypiekaç.

Wytwarzanie:
Wszystkie sk∏adniki ciasta miesiç
przez 8 - 10 minut na szybkich obrotach rózgà. Nast´pnie wy∏o˝yç na
blach´ i wypiekaç.

Wypiek: 170 - 180°C

Wypiek: 230 - 250°C

Czas wypieku: 40 minut

Czas wypieku: 4 - 6 minut

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: 93-640 ¸ódê, ul. Czternastu Straconych 38, tel. +48 (42) 649 94 90, fax +48 (42) 649 93 18

RECEPTURA

Biszkopt na ranty

