
CONFECTIONERY MIXES

CONFECTIONERY 
MIX

for making waffles 
and pancakes

�� crispy crust and a light biscuit inside 
of a waffle 
�� aromatic and fluffy pancakes 

WAFFLES
WAFFLES is a confectionery mix for the production of waffles and pan-
cakes. Properly selected ingredients of the mix requiring addition of oil 
and water only (in case of pancakes also milk) ensure making aromat-
ic baked products. Waffles made on the basis of the mix have a 
crunchy, crispy crust and a light biscuit inside. However, pancakes are 
fluffy and elastic, and above all extremely tasty. Both waffles and pan-
cakes are characterized by simplicity of preparation and repeatability 
of production. Waffles or pancakes served with whipped cream, sea-
sonal fruit, dried fruit or chocolate are perfect as a tasty dessert during 
tea time. 

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
10 kg bag

CAUTION: The product may contain: soya and derivatives, sesame.
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CONFECTIONERY MIXES

ADVANTAGES
�� natural color of baked goods

�� crispy outside, light and fluffy inside

�� delicate aroma

�� 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 waffles and pancakes

CONFECTIONERY MIX

W A F F L E S

WAFFLES

Mix 1 000 g
Oil 200 g
Water 1 000 g
Mixing 5‘
Baking temperature 230- 250°C
Baking time 5-6‘

PANCAKES

Mix 1 000 g
Wheat flour T 500 1 000 g
Oil 100 g
Water 2 000g*
Milk 2 000 g
Mixing 5’

*Sugerowane użycie wody gazowanej, dzięki której naleśniki będą bardziej puszyste.

Manufacture - waffles:
Whisk all the ingredients of the dough in order to achieve a homogeneous 
consistency for about 5 minutes at high speed. Pour the dough into the 
waffle maker mold and bake the waffles to obtain the desired crust color 
for 5-6 minutes.

Manufacture - pancakes:
Whisk all the ingredients of the dough to a homogeneous consistency for 
about 5 minutes at high speed Pour a portion of the dough into a frying 
pan and fry pancakes on both sides.   
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MIESZANKA CUKIERNICZA
do wyrobu gofrów i naleśnikówG O F R Y

��� chrupiąca skórka i lekkie 
biszkoptowe wnętrze gofra
��� aromatyczne i sprężyste naleśniki

SPOSÓB STOSOWANIA:
100% mieszanki bez dodatku mąki.

SKŁADNIKI: 
Mąka pszenna; cukier; skrobia pszenna; emulgatory:  E475, 
E471; białka mleka; jaja w proszku; substancje spulchniają-
ce: E500ii, E450i; sól; aromat.     

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

WYTWARZANIE - GOFRY: Wszystkie składniki ciasta ubić rózgą do jednoli-
tej konsystencji przez około 5 minut na szybkich obrotach. Porcję ciasta wylać do formy 
gofrownicy i wypiekać gofry do uzyskania pożądanego koloru skórki przez 5-6 minut.

WYTWARZANIE - NALEŚNIKI: Wszystkie składniki ciasta ubić rózgą do 
jednolitej konsystencji przez około 5 minut na szybkich obrotach. Porcję ciasta wylać na 
patelnię i smażyć naleśniki z obu stron. 
*Sugerowane użycie wody gazowanej, dzięki której naleśniki będą bardziej puszyste.
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MIESZANKI CUKIERNICZE

Wartość odżywcza w 100g produktu 
Wartość energetyczna     1521 kJ / 359 kcal  
Tłuszcz 2,2 g
w tym kwasy tłuszczowe nasycone 0,3 g
Węglowodany 75 g
w tym cukry 15 g
Błonnik 1,8 g
Białko 9 g
Sól 0,76 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

5 900269 413335

RECEPTURA Gofry Naleśniki
Mieszanka 1 000 g 1 000 g
Mąka pszenna T 500 - 1 000 g
Olej 200 g 100 g
Woda 1 000 g 2 000g*
Mleko - 2 000 g
Mieszanie 5‘ 5’
Temperatura wypieku 230- 250°C -
Czas wypieku 5-6‘ -


