
MIESZANKI CUKIERNICZE

MIESZANKA
CUKIERNICZA

do wyrobu ciast biszkoptowo- 
-tłuszczowych

�� przyjemny śmietankowy zapach i smak 
z lekko kwaśną twarogową nutą
�� jasny i drobnoporowaty miękisz długo 
zachowujący świeżość

BABKA O SMAKU 
TWAROGU

Babka o smaku twarogu to 100% mieszanka do wyrobu wszelkiego 
rodzaju ciast biszkoptowo-tłuszczowych. Ciasto uzyskane z mieszanki 
charakteryzuje się subtelnym śmietankowym zapachem i smakiem 
z lekko kwaśną, twarogową nutą. Niewątpliwe zalety produktu stano-
wią: ekonomiczna receptura, prostota wykonania i powtarzalność pro-
dukcji oraz jasny i drobny miękisz długo zachowujący świeżość. Dodat-
kową zaletą Baki o smaku twarogu jest długi termin przydatności do 
spożycia wyrobów gotowych.

SPOSÓB STOSOWANIA
100% mieszanki bez dodatku mąki.

WARUNKI PRZECHOWYWANIA
Produkt przechowywać w szczelnie zamkniętym opakowaniu, w su-
chym i przewiewnym miejscu, bez dostępu światła słonecznego (mak-
symalna temperatura 25°C).

OPAKOWANIE
worek 10 kg

UWAGA: Produkt może zawierać: jaja i pochodne, soję i pochodne, sezam.
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MIESZANKI CUKIERNICZE

ZALETY
���  prostota wykonania

���  długi termin przydatności do spożycia

���  powtarzalność produkcji

��� oryginalna i ekonomiczna receptura

Inventis  to kompletna gama do wypieku chleba jak i produktów 
cukierniczych. Pozwala tworzyć zróżnicowane i smaczne 

przepisy kulinarne ograniczone jedynie wyobraźnią.
Inventis jest doskonałym narzędziem na drodze 

do zadowolenia klienta. 

do wyrobu ciast biszkoptowo- 
-tłuszczowych

MIESZANKA CUKIERNICZA

B A B K A  O  S M A K U  T W A R O G U

BABKA O SMAKU TWAROGU

Mieszanka BABKA  O SMAKU TWAROGU 1 000 g
Jaja 400 g
Olej 400 g
Woda 100 g
Mieszanie 4‘

Wytwarzanie:
Wszystkie składniki ciasta ubijać rózgą przez 4 minuty na szybkich obro-
tach. Następnie wyłożyć do formy i delikatnie naciąć  kęs ciasta wzdłuż 
formy. 

Temperatura wypieku: 180-200°C (temperatura wypieku ciast biszkop-
towo-tłuszczowych)  
Czas wypieku: około 40-50 minut
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20
20

.0
1

Masa netto:   10 kg

PL
T 

37
2 

ZE
20

19
.1

0

MIESZANKA CUKIERNICZA
do wyrobu ciast biszkoptowo- 

-tłuszczowychBABKA O SMAKU TWAROGU

��� przyjemny śmietankowy zapach i smak 
z lekko kwaśną twarogową nutą

��� jasny i drobnoporowaty miękisz długo 
zachowujący świeżość

SPOSÓB STOSOWANIA:
100% mieszanki bez dodatku mąki.

SKŁADNIKI: 
Cukier; mąka pszenna; skrobia (pszenna, modyfikowa-
na); emulgatory: E470a, E471, E472b, E472e, E477, E482; 
maltodekstryna; mleko odtłuszczone w proszku; jogurt w 
proszku (z mleka); serwatka w proszku (z mleka);  substan-
cje spulchniające: E500ii, E450i; naturalne aromaty: śmie-
tanki oraz sera białego twarogowego z innymi naturalnymi 
aromatami; regulator kwasowości: kwas cytrynowy; sól; 
aromat.

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

RECEPTURA
Mieszanka BABKA  O SMAKU TWAROGU 1 000 g
Jaja 400 g
Olej 400 g
Woda 100 g
Mieszanie 4‘

WYTWARZANIE
Wszystkie składniki ciasta ubijać rózgą przez 4 minuty na szybkich obrotach. 
Następnie wyłożyć do formy i delikatnie naciąć  kęs ciasta wzdłuż formy. 

Temperatura wypieku: 180-200°C (temperatura wypieku ciast biszkoptowo-
tłuszczowych)  

Czas wypieku: około 40-50 minut

Lesaffre Polska S.A.
46-250 Wołczyn, ul. Dworcowa 36, Polska
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Wartość odżywcza w 100g produktu 
Wartość energetyczna    1557 kJ/ 367 kcal  
Tłuszcz 1,9 g
w tym kwasy tłuszczowe nasycone 1,5 g
Węglowodany 82 g
w tym cukry 35 g
Błonnik 0,7 g
Białko 4,7 g
Sól 0,66 g

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

NAJLEPIEJ SPOŻYĆ PRZED / NR PARTII: na spodzie opakowania
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