 pieczywo ma wysoką zawartość witaminy D
oraz manganu i jest źródłem białka oraz
błonnika pokarmowego
 pieczywo odpowiednie dla wegetarian
PIECZYWO

MIESZANKA
PIEKARSKA
do wyrobu pieczywa
mieszanego z dodatkiem
witaminy D

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

SPOSÓB STOSOWANIA
25%, czyli 25 kg mieszanki na 75 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 25 kg

2021.07

RUSTYKALNY
Z WITAMINĄ D

Rustykalny z witaminą D to 25% mieszanka piekarska polecana do wypieku pszenno-żytnich bułek
oraz żytnio-pszennego chleba. Potwierdzona w badaniach laboratoryjnych zawartość witaminy D
w wyrobie gotowym to 100 IU/100 g, czyli aż 50% Referencyjnych Wartości Spożycia. Witamina D
pomaga w prawidłowym wchłanianiu wapnia i fosforu, utrzymaniu prawidłowego poziomu
wapnia we krwi, zdrowych kości, zębów, a także w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni i układu
odpornościowego. Do tego odpowiednio dobrana formuła – zastosowanie mąki żytniej, słodu,
zakwasu oraz ekstraktu drożdżowego – sprawiają, że pieczywo charakteryzuje niezwykle rustykalny
wygląd, chrupiąca skórka oraz tradycyjny, słodowy smak i zapach. To idealna propozycja dla
wymagających konsumentów, poszukujących żywności funkcjonalnej, którzy oczekują od pieczywa
dodatkowych walorów prozdrowotnych. Pieczywo Rustykalny z witaminą D charakteryzuje także
wysoka zawartość manganu, który przyczynia się do prawidłowego metabolizmu energetycznego
oraz pomaga w ochronie komórek przed stresem oksydacyjnym. To także źródło błonnika
pokarmowego oraz białka, które przyczynia się do wzrostu masy mięśniowej i pomaga w jej
utrzymaniu. Produkt może być spożywany przez wegetarian. Opatrzony jest znakiem „Clean Label” –
podkreślającym prosty i naturalny skład pieczywa.

BUŁKA

ZALETY
 zawartość witaminy D w gotowym produkcie to 50% Referencyjnych
Wartości Spożycia (RWS) w 100 g, co przekłada się na 20% RWS
w kromce (około 40 g)
 tradycyjny smak
 złocisto-brązowa, cienka, chrupiąca skórka
 elastyczny miękisz
 wydłużona świeżość pieczywa

CHLEB

 produkt wpisuje się w trend żywności funkcjonalnej

RECEPTURA

CHLEB

BUŁKA

Mąka żytnia typ 720

450 g

300 g

Mąka pszenna typ 750

300 g

-

Mieszanka Rustykalny z witaminą D

Mąka pszenna typ 500

250 g

250 g

-

450 g

Zakwas Ritesa

10 g

12 g

Drożdże

25 g

45 g

Woda

660 g

660 g

RAZEM

1695 g

1717 g

Miesienie (spirala)

W Y T W A R Z A N I E
4’ + 6’

4’ + 6’

Temperatura ciasta

26 - 28˚C

26 - 28˚C

1 fermentacja (temperatura otoczenia)

10’ - 15’

30’

Dzielenie

wg uznania

wg uznania

Formowanie

wg uznania

wg uznania

2 fermentacja (30˚C / 80%)
Wypiek (piec trzonowy)

30’ - 40’

20’ - 30’

30’ - 35’ / 215˚C

14’ - 16’ / 225˚C

Inventis to kompletna gama produktów do wypieku chleba.
Pozwala piekarzom tworzyć zróżnicowane i smaczne przepisy
kulinarne ograniczone jedynie ich wyobraźnią.
Inventis jest doskonałym narzędziem na drodze
do zadowolenia klienta.

 pieczywo ma wysoką zawartość
witaminy D oraz manganu i jest
źródłem białka oraz błonnika
pokarmowego
 pieczywo odpowiednie dla wegetarian
PIECZYWO

SKŁADNIKI
Mąka żytnia; mąka pszenna; sól; gluten pszenny; suchy
zakwas pszenny; mleko w proszku; ekstrakt drożdżowy;
słód jęczmienny; cukier; środki do przetwarzania mąki: kwas
askorbinowy, enzymy*; witamina D (cholekalcyferol).

*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.

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

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

NAJLEPIEJ SPOŻYĆ PRZED / NR PARTII: z boku opakowania
WARUNKI PRZECHOWYWANIA
Produkt przechowywać w szczelnie zamkniętym opakowaniu,
w suchym i przewiewnym miejscu, bez dostępu światła słonecznego (maksymalna temperatura 25°C).
Lesaffre Polska S.A.
ul. Dworcowa 36, 46-250 Wołczyn, Polska
tel.+48 (77) 418 82 80, www.lesaffre.pl

MIESZANKA PIEKARSKA
do wyrobu pieczywa mieszanego
z dodatkiem witaminy D

RECEPTURA
Mieszanka Rustykalny z witaminą D
Mąka żytnia typ 720
Mąka pszenna typ 750
Mąka pszenna typ 500
Zakwas Ritesa
Drożdże
Woda
RAZEM
PROCES
Miesienie (spirala)
Temperatura ciasta
1 fermentacja (temperatura otoczenia)
Dzielenie
Formowanie
2 fermentacja (30˚C / 80%)
Wypiek (piec trzonowy)

Wartość odżywcza w 100 g produktu
Wartość energetyczna 1368 kJ / 323 kcal
Tłuszcz
2,8 g
w tym kwasy tłuszczowe nasycone 1 g
Węglowodany
57 g
w tym cukry
3,6 g
Błonnik
5g
Białko
15 g
Sól
8,9 g
Witamina D
13 µg

CHLEB
BUŁK A
250 g
250 g
450 g
300 g
300 g
450 g
10 g
12 g
25 g
45 g
660 g
660 g
1695 g
1717 g
PARAMETRY
4’ + 6’
4’ + 6’
26 - 28˚C
26 - 28˚C
10’ - 15’
30’
wg uznania
wg uznania
wg uznania
wg uznania
30’ - 40’
20’ - 30’
30’ - 35’ / 215˚C
14’ - 16’ / 225˚C

F 7 01062/01

SPOSÓB STOSOWANIA
25%, czyli 25 kg mieszanki na 75 kg mąki (bezpośrednio do
mąki przed miesieniem).

5 900269 431254

Masa netto:

25 kg
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RUSTYKALNY
Z W I TAM I N Ą D

