UNIFERM FermFresh-Roggen

Rusztikus zsemle

Rozskenyér
egész rozsmagokkal

Rusztikus zsemle nedvdús rozsmagokkal

Tészta:
Rozsliszt
Búzaliszt BL55
UNIFERM FermFresh-Roggen
UNIFERM Aktiva sütóélesztó
UNIFERM MegaStabil
Só
Víz
Összesen (tészta):

7.000 kg
3.000 kg
4.000 kg
0.350 kg
0.250 kg
0.170 kg
7.000 kg
21.770 kg

Felületi dekoráció:
Burgonyapehely
Összesen:

0.300 kg
22.070 kg

Gyártási információk:
Dagasztási idó:
Tészta hómérséklet:
Érési idó:
Darabsúly:
Felületi dekoráció:
Kelesztési idó:
Kelesztési hómérséklet:
Sütési idó:
Sütési hómérséklet:

6 + 2 (spirál karral)
kb. 28 °C
10 perc
0.850 kg 18cm átmérónél
Burgonyapehely
kb. 40 perc
kb. 30 °C
kb. 50 perc
250 °C majd 210 °C

Gyártási folyamat:
Készítse el a tésztát az összes hozzávaló felhasználásával.
Az érési idó után mérjen ki 0,850 kg-os darabokat, majd
formázza óket kerekre. Olajozza be a 18 cm átmérójú
tortakarikák belsejét, majd helyezze óket sütópapírral letakart
szabványos sütólemezre. A tészták felületét nedvesítse be,
majd nyomja bele a burgonyapehelybe. Helyezze a karikákba
felfordítva. Nyomja kicsit le a tésztát, és hagyja kelni.
A kelési idó letelte után süsse kb. 50 percig
(magas-, majd csökkentett hómérsékleten).

Tészta:
Búzaliszt BL55
UNIFERM FermFresh-Roggen
UNIFERM MegaStabil
UNIFERM Aktiva sütóélesztó
Víz
Összesen (tészta):

10.000 kg
3.000 kg
0.100 kg
0.400 kg
kb.6 .000 kg
20.500 kg

Felületi dekoráció:
Napraforgómag
Zabpehely
Összesen:

0.600 kg
0.450 kg
21.550 kg

Gyártási információk:
Dagasztási idó:
Tészta hómérséklet:
Érési idó:
Darabsúly:
Felületi dekoráció:
Kelesztési idó:
Kelesztési hómérséklet:
Páratartalom:
Sütési idó:
Sütési hómérséklet:
Gózmentes légtérben
töltött idó:

4 + 5 (spirál karral)
kb. 26 °C
10 perc
2 kg
Zabpehely a felsó részén,
napraforgómag az alján
kb. 45 perc
kb. 28 °C
kb. 75 %
kb. 22 perc
235 °C majd 210 °C
3 perc

Gyártási folyamat:
Készítse el a tésztát az összes hozzávaló felhasználásával.
Az érési idó után mérje ki és formázza kerekre. Nedvesítse be
a tésztát, nyomja az egyik felét napraforgómagba,
a másik felét zabpehelybe. Helyezze olajozott sütólemezre,
hagyja kelni. A kelesztési idó letelte után gózös légtérben
süsse, majd a sütés vége elótt gózmentesítse a sütóteret.

Élvezze a változatosságot!

Sokmagvas kenyér
Rozskenyér nedvdús rozsmagokkal
Áztatott magok (24 órán át):
Rozs magok
Napraforgóbél
Víz (forró, legalább 90 °C)
Total:
Tészta:
Áztatott magok
UNIFERM FermFresh-Roggen
Rozsliszt
UNIFERM Aktiva sütóélesztó
Víz
Összesen (tészta):
Felületi dekoráció:
Rozsliszt
Összesen:

1.200 kg
2.400 kg
2.000 kg
5.600 kg
5.600 kg
10.000 kg
4.800 kg
0.400 kg
kb. 5.000 kg
25.800 kg
0.200 kg
26.000 kg

Gyártási információk:
Dagasztási idó:

20 perc lassú fordulaton
(spirál karral)
Tészta hómérséklet:
kb. 28 °C
Érési idó:
nincs
Darabsúly:
1,800 kg négyszög sütóformában
Felületi dekoráció:
Rozsliszt
Kelesztési idó:
kb. 50 perc
Kelesztési hómérséklet:
kb. 30 °C
Páratartalom:
kb. 70 %
Sütési idó:
kb. 90 perc
Sütési hómérséklet:
kb. 270 °C majd 210 °C
Gózmentes légtérben
töltött idó:
2 perc
Gyártási folyamat:
Keverje össze a napraforgóbelet és a rozs magokat
forró vízben, és hagyja ázni legalább 24 órát.
Készítse el a tésztát, felhasználva az áztatott magokat és a
többi hozzávalót. Dagasztás után 1,8 kg tésztát tegyen
minden jól beolajozott sütóformába (24x12x9 cm) és
simítsa el a tetejüket. Szórjon rozslisztet rá, és hagyja kelni.
A kelesztési idó után süsse kb 90 percig
(magas-, majd alacsonyabb hómérsékleten).

Teljes kiórlésú rozskenyér
Teljes kiórlésú rozskenyér nedvdús rozs
magokkal
Tészta:
UNIFERM FermFresh-Roggen
Teljes kiórlésú rozsliszt
Napraforgóbél
UNIFERM Aktiva sütóélesztó
Víz
Összesen (tészta):

10.000 kg
6.000 kg
2.500 kg
0.500 kg
7.000 kg
26.000 kg

Felületi dekoráció:
Teljes kiórlésú rozsliszt
Összesen:

0.300 kg
26.300 kg

Gyártási információk:
Dagasztási idó:
Tészta hómérséklet:
Érési idó:
Darabsúly:
Felületi dekoráció:
Kelesztési idó:
Kelesztési hómérséklet:
Páratartalom:
Sütési idó:
Sütési hómérséklet:
Gózmentes légtérben
töltött idó:

20 perc lassú fordulaton
(spirál karral)
kb. 28 °C
nincs
0.600 kg
Rozsliszt
kb. 50 perc
kb. 30 °C
kb. 70 %
kb. 70 perc
kb. 270 °C majd 210 °C
2 perc

Gyártási folyamat:
Készítse el a tésztát az összes hozzávalóval. Dagasztás után
mérjen ki 0,600 kg-os darabokat, formázza, és forgassa
teljes kiórlésú rozslisztbe. Helyezzen két darab tésztát egy jól
kiolajozott négyszög sütóformába, és hagyja kelni.
A kelesztési idó után süsse kb 70 percig (magas-, majd
csökkentett hómérsékleten).

