
BREAD

BAKERY MIX

for the production of rye rolls

�� traditional, natural taste and aroma
�� rolls with a high content of dietary 
fiber and protein

RYE
Rye is a 30% bakery mix for the production of rye rolls. Rolls from the 
Rye mix provide a long feeling of satiety, and thanks to the high content 
of dietary fiber and protein have a beneficial effect on our body. Rye 
fiber helps in the proper functioning of the intestines, while protein 
contributes to the growth of muscle mass, and also helps maintain 
muscle mass and healthy bones. Rye rolls therefore perfectly fit into a 
healthy eating style. Products made from this mix stand out with their 
traditional natural taste and aroma. An additional advantage of the 
mix is the long-lasting freshness of rolls baked from it.

DIRECTIONS FOR USE
30% of used flour weight, i.e. 30 kg mix for 70 kg flour (directly into 
flour before kneading).

STORAGE CONDITIONS
Store in tightly closed packaging in dry and well-ventilated area, 
protect from direct sunlight (maximum temperature 25° C).

PACKAGING
25 kg bag

CAUTION: The product may contain: milk and derivatives, eggs, 
soybeans and derivatives, sesame. 20
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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

BREAD

Inventis a complete range of products for bread baking.
It allows bakers to create varied and tasty recipes 

only limited by their imagination.
Inventis is a great tool to ensure customer satisfaction.

for the production of rye rolls

BAKERY MIX

R E C I P E ROLLS
Rye Mix 300 g

Rye flour type 720 350 g

Rye flour type 2000 350 g

Yeast 40 g

Water 660 g

TOTAL 1 700 g

M A N U F A C T U R I N G
Kneading (spiral) 3+6’

Dough temperature 29- 30˚C

1st fermentation (ambient temperature) 15'

Division wg uznania 

2nd fermentation 34˚C/ 50'

Baking (hearth oven) 230->200˚C/ 22-24’

RYE

ADVANTAGES
�� long-lasting freshness of rolls

�� beneficial effect on the digestive system (rye fiber helps in the proper 
functioning of the intestines)

�� ease and repeatability of making rye rolls from the mix

Masa netto:  25 kg
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MIESZANKA PIEKARSKA
do produkcji bułek żytnichŻ Y T N I A

��  tradycyjny, naturalny smak i aromat
��  bułki o wysokiej zawartości błonnika 

pokarmowego i białka

SPOSÓB STOSOWANIA 
30% w stosunku do mąki, czyli 30 kg mieszanki na 70 kg mąki 
(bezpośrednio do mąki przed miesieniem).

SKŁADNIKI
gluten pszenny; mąka żytnia razowa (22%); sól; słód żytni 
(6,2%); zakwas żytni (2,3%); drożdże dezaktywowane; kminek 
mielony; emulgator: E472e;  środki do przetwarzania mąki: kwas 
askorbinowy, enzymy*.
*Enzymy w procesie obróbki termicznej zostają dezaktywowane, dlatego też nie pełnią żadnej funkcji technologicznej w 
gotowym, wypieczonym wyrobie. W związku z tym nie podlegają obowiązkowi dalszego znakowania. 

ALERGENY
Produkt może zawierać: mleko i pochodne, jaja i pochodne, soję 
i pochodne, sezam. 

R E C E P T U R A  N A  B U Ł K I
Mieszanka Żytnia 300 g
Mąka żytnia typ 720 350 g
Mąka żytnia typ 2000 350 g
Drożdże 40 g
Woda 660 g
RAZEM 1 700 g

W Y T W A R Z A N I E
Miesienie (spirala) 3+6’
Temperatura ciasta 29- 30˚C
1 fermentacja (temp otoczenia) 15'
Dzielenie wg uznania 
2 fermentacja 34˚C/ 50'
Wypiek (piec trzonowy) 230->200˚C/ 22-24’

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

PIECZYWO

Wartość odżywcza  w 100g produktu 
Wartość energetyczna         1459 kJ/345 kcal
Tłuszcz 4,0 g
w tym kwasy tłuszczowe nasycone 0,8 g
Węglowodany 25 g
w tym cukry 2,4 g
Błonnik 5,7 g
Białko 50 g
Sól 8,3 g

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

NAJLEPIEJ SPOŻYĆ PRZED / NR PARTII:  z boku opakowania

5 900269 413373
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