
wzbogacający smak 
i aromat oraz barwę 
pieczywa

DODATEK
DO PIECZYWA

�� wzbogaca smak i aromat 
oraz barwę pieczywa 
�� wpływa na wydajność ciasta

MAXIMALT

Maximalt jest dodatkiem do pieczywa – to unikalna kombinacja natu-
ralnych słodów jęczmiennych i żytniego. Nie zawiera żadnych sztucznych 
składników. Produkt dedykowany do zaciemniania i aromatyzowania pie-
czywa. Dodatek Maximalt nadaje produktom naturalny brązowy kolor i 
charakterystyczny, intensywny słodowy smak. Maximalt ma także wpływ 
na wydajność ciasta oraz wydłużenie okresu trwałości i świeżości wyrobu 
gotowego. Dodatek stosuje się max. do 3% w stosunku do całej masy mąki 
użytej w recepturze (dozowany w zależności od oczekiwanej barwy i sma-
ku). Elastyczne dozowanie pozwala przy udziale jednego surowca uzyskać 
zupełnie różne gatunki pieczywa. Wielość zastosowań powoduje, że Ma-
ximalt polecany jest do wszystkich rodzajów pieczywa.

SPOSÓB STOSOWANIA
Do 3% w stosunku do mąki, czyli max. 3 kg mieszanki na 100 kg mąki 
(bezpośrednio do mąki przed miesieniem).

WARUNKI PRZECHOWYWANIA
Produkt przechowywać w szczelnie zamkniętym opakowaniu, w 
suchym i przewiewnym miejscu, bez dostępu światła słonecznego 
(maksymalna temperatura 25°C).

OPAKOWANIE
Worek 10 kg

UWAGA: Może zawierać śladowe ilości: mleka i pochodnych, 
jaj i pochodnych, soi i pochodnych, sezamu.
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ZALETY
��� produkowany w oparciu o wyłącznie naturalne 

składniki 

��� przeznaczony do barwienia i aromatyzowania 
pieczywa

��� nadaje pieczywu intensywny, słodowy smak

��� wpływa na wydajność ciasta i wydłużenie świeżości 
produktu finalnego

��� ze względu na elastyczne dozowanie i wielość 
zastosowań polecany do wszystkich rodzajów 
pieczywa

��� wysoka jakość i dobra wydajność wyrobu

wzbogacający smak i aromat 
oraz barwę pieczywa

DODATEK DO PIECZYWA

MAXIMALT

Dodatek Maximalt 
znakomicie wpływa 
na wydajność ciasta

Inventis to kompletna gama produktów do wypieku chleba.
Pozwala piekarzom tworzyć zróżnicowane i smaczne prze-

pisy kulinarne ograniczone jedynie ich wyobraźnią.
Inventis jest doskonałym narzędziem na drodze 

do zadowolenia klienta. 

Lesaffre Polska S.A. 
46-250 Wołczyn, ul. Dworcowa 36, Polska
tel. +48 (77) 418 82 80, fax +48 (77) 418 82 99
www.lesaffre.pl
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