
CONFECTIONERY MIXES

CONFECTIONERY 
MIX

for making sponge-fat cake

�� elastic structure that perfectly keeps 
the cake stable with fillings and fruits
�� budget-friendly recipe

DE LUXE 
CAKE

De Luxe Cake is a unique mix for making all kinds of sponge-fat cakes. 
The cake has a natural color and is characterized by a mild flavor. Its 
elastic structure keeps the cake stable with fillings and fruits. Moist 
crumb ideally suited to fruit enhancers Unquestionable advantages 
include: budget-friendly recipe, simplicity and repeatability of produc-
tion.

DIRECTIONS FOR USE
100% of the mix without flour.

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

PACKAGING
25 kg bag

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

ADVANTAGES
�� natural color

�� elastic crumb structure that keeps the cake stable 
with  ruits and fillings

�� long-lasting freshness of the finished product

�� simplicity of preparation

�� repeatability of production

Inventis is a complete range for baking bread and 
confectionery products. It allows for creation of varied and 

tasty recipes for which imagination if the only limit.
Inventis is a great tool to ensure customer satisfaction.

for making sponge-fat cake

CONFECTIONERY MIX

D E  L U X E  C A K E

DE LUXE CAKE Mix 1 000 g
Eggs 300 g
Oil 300 g
Water 300 g
Mixing 5‘

Method:
Mix all the ingredients of the dough with a horizontal frame mixer for 5 
minutes at medium speed. Then put on a baking tray, decorate with fruit, 
cream or thermostable filling and bake.
Baking temperature: 180-200°C (temperature of baking sponge-fat cakes) 
Baking time: about 40-50 minutes
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MIESZANKA CUKIERNICZA
do wyrobu ciast biszkoptowo-tłuszczowychCIASTO DE LUXE

�� sprężysta struktura idealnie 
utrzymująca nadzienia i owoce
�� ekonomiczna receptura

SPOSÓB STOSOWANIA:
100% mieszanki bez dodatku mąki.

SKŁADNIKI: 
Mąka pszenna; cukier; skrobia (pszenna, modyfikowana); 
substancje spulchniające: E500ii,  E450i; emulgatory: E471, 
E475; sól; aromat; substancja zagęszczająca: guma ksantanowa; 
barwnik: beta-karoten. 

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

RECEPTURA
Mieszanka CIASTO DE LUXE 1 000 g
Jaja 300 g
Olej 300 g
Woda 300 g
Mieszanie 5‘

WYTWARZANIE
Wszystkie składniki ciasta wymieszać mieszadłem płaskim ramowym przez około 5 minut 
na średnich obrotach. Następnie wyłożyć na blachę, dekorować owocami, kremem lub na-
dzieniem termostabilnym i wypiekać.

Temperatura wypieku: 180-200°C (temperatura wypieku ciast biszkoptowo-tłuszczowych)  
Czas wypieku: około 40-50 minut
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MIESZANKI CUKIERNICZE

Wartość odżywcza w 100g produktu 
Wartość energetyczna        1543 kJ / 363 kcal 
Tłuszcz 1 g
w tym kwasy tłuszczowe nasycone 0,4 g
Węglowodany 84 g
w tym cukry 36 g
Błonnik 1 g
Białko 4 g
Sól 1 g

WARUNKI PRZECHOWYWANIA
Produkt przechowywać w szczelnie zamkniętym opakowaniu, 
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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