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OFERTA PRODUKTÓW

MIESZANKI PIEKARNICZE
CHLEB FITNESS

Mieszanka na Chleb Fitness zawierająca błonnik jabłkowy, zarodki
pszenne oraz siemię, słonecznik i płatki sojowe. Unikalna kompozycja
składników pozwoliła stworzyć niepowtarzalny chleb, który na pewno
przypadnie do gustu osobom dbającym o sylwetkę, sportowcom oraz
wszystkim którym leży na sercu zdrowie, witalność i kondycja fizyczna.
Opakowanie: 25 kg, dozowanie: 50%

CHLEB POWITALNY

CHLEB AZTEKÓW

Mieszanka na chleb z mąki z nasion amarantusa z dużą
zawartością owoców żurawiny amerykańskiej. Chleb polecany
dla osób z chorobami serca, obniża poziom cholesterolu, rozszerza
naczynia krwionośne. Ze względu na zawartość żurawiny zapobiega
rozwojowi grzybic i pleśni, leczy choroby jamy ustnej, oczyszcza drogi
moczowe, pobudza pracę trzustki oraz ułatwia trawienie.
Opakowanie: 25 kg, dozowanie: 50%

Mieszanka do produkcji chleba owsianego z dodatkiem nasion Chia,
dzięki wysokiej zawartości betaglukanów pomaga obniżyć poziom
cholesterolu we krwi. Natomiast nasiona Chia zawierają
bardzo dużo kwasów Omega 3.
Opakowanie: 25 kg, dozowanie: 100%

CHLEB SŁOWIANIN

CHLEB DIETETYCZNY

Mieszanka do produkcji tradycyjnego pieczywa pszennego,
wzorowanego na starosłowiańskich recepturach. Wyroby z naszej
mieszanki charakteryzują się wspaniałym słodowym smakiem
i zapachem, delikatnym karmelowym zabarwieniem oraz dużymi
porami w miękiszu chleba.
Opakowanie: 25 kg, dozowanie 30%

Mieszanka Chleb Dietetyczny pozwala w prosty i szybki sposób
wyprodukować wieloziarniste pieczywo dietetyczne o niskim indeksie
glikemicznym wynoszącym 49,4. Chleb Dietetyczny nie zawiera cukru,
jest bogaty w błonnik pokarmowy, który zwiększa objętość posiłków,
dając uczucie sytości, reguluje pracę jelit, wpływa również na szybkość
wchłaniania cukrów.
Opakowanie: 25 kg, dozowanie: 50%

CHLEB KUMOTER

Chleb Kumoter to mieszanka do produkcji chleba żytniego razowego
z niewielkim dodatkiem mąki pszennej razowej. Unikalna kompozycja
składników pozwoliła stworzyć niepowtarzalny chleb, który na pewno
przypadnie do gustu osobom dbającym o sylwetkę oraz wszystkim
którym leży na sercu zdrowie, witalność i kondycja fizyczna.
Chleb zachowuje wszystkie cechy tradycyjnego pieczywa
pełnoziarnistego, takie jak długo wilgotny miękisz, wspaniały zapach
oraz lekko kwaskowy smak.
Opakowanie: 25 kg, dozowanie: 70%

CHLEB ORZECHOWY

Mieszanka na chleb z orzechami laskowymi z dodatkiem słonecznika,
siemienia lnianego oraz sezamu. Dzięki optymalnie skomponowanemu
składowi, zawiera duże ilości kwasów Omega 3 i 6, tym samym może
być polecana dla osób z chorobami serca. Chleb Orzechowy stanowi
wyjątkowe połączenie orzechowego smaku i długotrwałej świeżości.
Opakowanie: 25 kg, dozowanie: 25%

CHLEB ORKISZOWY PEŁNOZIARNISTY

Mieszanka na chleb orkiszowy pełnoziarnisty, zawierająca również płatki
pszenne orkiszowe, ziarno słonecznika oraz płatki ziemniaczane.
Opakowanie: 25 kg, dozowanie: 50%

CHLEB ORKISZOWY ATLANTÓW

Mieszanka orkiszowa, zawiera również ziarno słonecznika
i siemienia lnianego.
Opakowanie: 25 kg, dozowanie: 50%

CHLEB GWARKÓW

Chleb wieloziarnisty o doskonale zbalansowanym składzie,
zawiera duże ilości siemienia lnianego oraz słonecznika, bogaty skład
uzupełnia łamane ziarno jęczmienia, pszenicy oraz żyta. Rustykalny
charakter pieczywa podkreśla dodatek mąki orkiszowej oraz słodu
jęczmiennego i żytniego.
Opakowanie: 25 kg, dozowanie: 50%

CHLEB SŁONECZNY

Mieszanka do produkcji chleba słonecznikowego o niezwykłych
walorach smakowych i odżywczych. Dla wzbogacenia funkcjonalności
pieczywa dodaliśmy siemię lniane oraz błonnik owsiany i pszenny
pomagające w przemianie materii. Dzięki specjalnym dodatkom
uszlachetniającym pieczywo jest pięknie wyrośnięte i pulchne oraz
dłużej zachowuje aromat i świeżość – nawet do 7 dni po wypieku.
Opakowanie: 25 kg, dozowanie: 50%

Mieszanka do produkcji tradycyjnego pieczywa pszennego,
wzorowanego na starych słowiańskich recepturach.
Opakowanie: 25 kg, dozowanie: 20%

CHLEB STAROSŁOWIAŃSKI

CHLEB RAZOWY

Mieszanka do wyrobu chleba razowego pełnoziarnistego.
Opakowanie: 25 kg, dozowanie: 50%

ZŁOTE ZIARNA

Mieszanka do produkcji chleba żytniego o niezwykłych walorach
smakowych i odżywczych. Dla wzbogacenia funkcjonalności pieczywa
dodaliśmy cięte ziarno żyta, płatki owsiane, ziarno słonecznika oraz
siemię lniane. Chleb zachowuje wszystkie cechy tradycyjnego pieczywa
żytniego – długo wilgotny miękisz, wspaniały zapach oraz lekko
kwaskowy smak.
Opakowanie: 25 kg, dozowanie: 50%

CHLEB 7 ZIAREN

Mieszanka do produkcji chleba pszenno-żytniego o niezwykłych
walorach smakowych i odżywczych. Dla wzbogacenia funkcjonalności
pieczywa dodaliśmy ziarna owsa, jęczmienia, pszenicy, żyta,
słonecznika, siemienia lnianego oraz sezamu.
Chleb 7 ziaren zachowuje wszystkie cechy tradycyjnego pieczywa
pszenno-żytniego. Charakteryzuje się wilgotnym miękiszem
oraz typowym smakiem chleba żytniego.
Opakowanie: 25 kg, dozowanie: 50%

CHLEB GRAHAM

Mieszanka do produkcji prawdziwego chleba Graham, pieczywo
długo utrzymuje świeżość, posiada elastyczny i wilgotny miękisz
co jest bardzo trudne do uzyskania przy produkcji chleba bez użycia
mieszanki.
Opakowanie: 25 kg, dozowanie: 50%

CHLEB ŻYTNI

Mieszanka do produkcji tradycyjnego chleba żytniego o wspaniałych
walorach smakowych. Receptura chleba oparta jest na naturalnym
kwasie żytnim, co czyni go ekonomicznym w produkcji a jednocześnie
zapewnia naturalny smak i długą świeżość. Dodatkowo charakter
pieczywa kształtuje specjalna kompozycja mąk słodowych oraz
błonnika owsianego, dzięki którym uzyskujemy typowy żytni smak,
odpowiednio wilgotny miękisz, drobne pory oraz chrupiącą skórkę.
Opakowanie: 25 kg, dozowanie: 30%

CHLEB TOSTOWY

Mieszanka do produkcji chleba tostowego, pozwalająca uzyskać
wyrób o bardzo delikatnym i równomiernym miękiszu, długiej świeżości
i aksamitnej skórce. Kromki chleba bardzo dobrze znoszą opiekanie
w tosterze – charakteryzuje się tak zwanym „krótkim przełomem”.
Opakowanie: 25 kg, dozowanie: 50%

CHLEB TOSTOWY TRZY ZIARNA

Mieszanka do produkcji chleba tostowego wieloziarnistego,
z dodatkiem mąki żytniej oraz ziaren słonecznika, siemienia lnianego
i sezamu. Produkt jest konserwowany, przy odpowiednim zapakowaniu
jest odporny na pleśnienie przez 14 dni. Kromki chleba bardzo dobrze
znoszą opiekanie w tosterze – charakteryzują się tak zwanym
„krótkim przełomem”.
Opakowanie: 10 kg, dozowanie 50%

MIX STAROPOLSKI
Mix do produkcji bułek i chlebów o naturalnym staropolskim smaku,
z chrupiącą skórką i długo wilgotnym miękiszem.
Opakowanie: 10 kg, dozowanie: 4%

MIX ZŁOCISTY
Koncentrat do produkcji chleba ziarnistego o niezwykłych walorach
smakowych i odżywczych. Dla wzbogacenia funkcjonalności pieczywa
dodaliśmy błonnik owsiany i pszenny pomagające w przemianie materii.
Dzięki specjalnym dodatkom uszlachetniającym pieczywo jest pięknie
wyrośnięte i pulchne oraz dłużej zachowuje aromat i świeżość – nawet
do 7 dni po wypieku.
Opakowanie: 10 kg, dozowanie: 4%

MIX ŚNIADANIOWY
Mix do produkcji przepysznych bułek i bagietek śniadaniowych.
Zawiera smaczny i bardzo zdrowy czosnek niedźwiedzi,
liofilizowaną zieloną cebulkę, ogórek oraz koperek.
Opakowanie: 25 kg, dozowanie: 50%

BUŁKI JAGIENKI

BUŁKI KORNELKI

Mieszanka do wypieku wieloziarnistych bułek, paluchów oraz bagietek,
po modyfikacji przepisu możemy przygotować bardzo oryginalny chleb
Kornel. Mieszanka zawiera dużą ilość ziaren i płatków oraz pestki dyni
i słonecznika, dla wzbogacenia aromatu dodaliśmy suszony koper.
Gotowe wyroby są bogate w błonnik, witaminy z grupy B oraz witaminę
E, ze związków mineralnych znajdziemy w nich magnez, żelazo, cynk
i fosfor. Bułki Kornelki charakteryzują się oryginalnym smakiem,
ciekawym aromatem oraz długim okresem przydatności do spożycia.
Opakowanie: 25 kg, dozowanie: 50%

CIABATTA MIX

Włoskie pieczywo charakteryzujące się chrupiącą skórką i dużymi
porami w miękiszu.
Opakowanie: 10 kg, dozowanie: 10%

SOYA MIX
Zawiera łamane ziarno soi poddane skomplikowanej obróbce
termicznej, dlatego nie wymaga długotrwałego moczenia.
Wyroby z naszego mixu charakteryzują się wspaniałym smakiem,
intensywnym aromatem i bardzo długą świeżością.
Opakowanie: 25 kg, dozowanie: 20%

SOYA CEREAL

Mieszanka do szybkiej i pewnej produkcji bułek sojowych.
Opakowanie: 25 kg, dozowanie: 20%

MIESZANKA ŚLĄSKA

Mieszanka do produkcji aromatycznej bułki grilowej.
Opakowanie: 1 kg

MIESZANKA GÓRSKA

Mix do produkcji przepysznych bułek, paluchów i bagietek.
Zawiera smaczne i bardzo zdrowe płatki sojowe, siemię lniane oraz
– co ważne dla osób dbających o linię – błonnik owsiany, pszenny
i sojowy. Pozwala wyprodukować pieczywo o oryginalnym wyglądzie
i smaku, które długo pozostanie świeże i pachnące. Do dekoracji
polecamy posypkę Natura, Złota lub Multicorn.
Opakowanie: 25 kg, dozowanie: 50%

Mieszanka do produkcji aromatycznej bułki ziołowo-czosnkowej.
Opakowanie: 1 kg

BUŁKI MARYNY

POSYPKA DEKORACYJNA

Mix do produkcji przepysznych bułek, paluchów i bagietek.
Zawiera smaczne i bardzo zdrowe ziarno soi, słonecznika, sezamu
i siemienia lnianego. Pozwala wyprodukować pieczywo o oryginalnym
wyglądzie i smaku, które długo pozostanie świeże i pachnące.
Opakowanie: 25 kg, dozowanie: 50%

BUŁKA ORKISZOWA

Mieszanka do wyrobu przepysznych bułek, paluchów i bagietek.
Zawiera mąkę orkiszową z pierwszego przemiału o bardzo dużej
zawartości błonnika pszennego, witamin z grupy B oraz witaminę E.
Ze związków mineralnych znajdziemy w nich magnez, żelazo, cynk
i fosfor. Bułki orkiszowe charakteryzują się oryginalnym orzechowym
smakiem, dużą zawartością wartościowych ziaren oraz długim okresem
przydatności do spożycia.
Opakowanie: 25 kg, dozowanie 50%

BUŁKA FITNESS

Mieszanka na Bułkę Fitness zawierająca błonnik jabłkowy, zarodki
pszenne, siemię lniane, słonecznik oraz płatki sojowe. Unikalna
kompozycja składników pozwoliła stworzyć oryginalne w smaku bułki,
które na pewno przypadną do gustu osobom dbającym o sylwetkę,
sportowcom oraz wszystkim którym leży na sercu zdrowie,
witalność oraz kondycja fizyczna.
Opakowanie: 10 kg, dozowanie 50%

POSYPKA MULTICORN

Mieszanka wieloziarnista zawierająca ziarna słonecznika, sezamu,
siemienia lnianego.
Opakowanie: 10 kg

Mieszanka wieloziarnista do dekoracji pieczywa.
Opakowanie: 10 kg

POSYPKA NATURA

Mieszanka doskonale dobranej kompozycji ziaren bogatych
w witaminy, białka i minerały, znakomicie podnosi walory smakowe
oraz wartość odżywczą pieczywa. Nadaje się do komponowania
chlebów wieloziarnistych oraz do obtaczania lub posypywania
pieczywa, ponieważ nie przypala się podczas wypieku
i nie obsypuje po wyjęciu z pieca.
Opakowanie:10 kg

POSYPKA ZŁOTA

Mieszanka doskonale dobranej kompozycji ziaren i błonnika bogatych
w witaminy i białka, znakomicie podnosi walory smakowe oraz wartość
odżywczą pieczywa. Nie przypala się podczas wypieku i nie obsypuje
po wyjęciu z pieca.
Opakowanie: 5 kg

POLEPSZACZE SŁODY I INNE
COOL EXPERT

Doskonały polepszacz do pieczywa pszennego
(bułki, bułki cięte, kajzerki, drożdżówki, pączki, rogale, chałki itp.)
Idealnie nadaje się do produkcji bezpośredniej, odroczonego rozrostu
(schładzania) lub mrożenia szokowego. Znacznie poprawia proces
formowania ciasta, zwiększa tolerancję na wahania jakości mąki,
poprawia strukturę miękiszu oraz przedłuża świeżość wyrobów.
Opakowanie: 10 kg, dozowanie: 2-3 % – produkcja bezpośrednia
i odroczony rozrost, 3% – mrożenie szokowe

ULTRA STRONG

Mocno skoncentrowany kompleksowy polepszacz uniwersalny do
pszennego pieczywa drobnego, wyborowego oraz półcukierniczego.
Doskonałe efekty uzyskujemy również przy produkcji chleba
pszennego, pszenno-żytniego oraz żytniego. Znacznie poprawia
proces formowania ciasta, zwiększa tolerancję na wahania jakości mąki,
poprawia strukturę miękiszu oraz przedłuża świeżość wypieków.
Opakowanie: 2 kg, dozowanie: 0,005-0,0025%

POWER PLUS

Polepszacz uniwersalny do pieczywa pszennego, pszenno-żytniego
oraz żytniego. Power Plus znacznie poprawia proces formowania
ciasta, zwiększa tolerancję na wahania jakości mąki, usprawnia ręczną
i maszynową obróbkę, intensyfikuje fermentację ciasta, zapewnia
maksymalny rozrost kęsów. Zastosowanie polepszacza Power Plus
poprawia strukturę miękiszu oraz polepsza stabilność wyrobów
w czasie garowania.
Opakowanie: 10 kg, dozowanie: 0,2-0,5%

PRIMA

Polepszacz uniwersalny do pieczywa pszennego drobnego,
wyborowego, półcukierniczego oraz do chleba pszennego
i mieszanego.
Opakowanie: 25 kg, dozowanie: 0,2–0,5%

MAXIMA

CORN FRESH – CLEAN LABEL (CZYSTA
ETYKIETA)

Naturalny przedłużacz świeżości – produkt do przedłużania świeżości
wyrobów z ciast żytnich, mieszanych oraz ciast pszennych.
Corn Fresh nie zawiera gumy guar oraz chemicznych emulgatorów,
tym samym na etykiecie pieczywa nie mamy składników,
które oznaczamy symbolem E.
Opakowanie: 25 kg, dozowanie: 1 % w stosunku do mąki

SUPER FRESH

Naturalny polepszacz przedłużający świeżość chleba, ułatwiający
krojenie ciepłych bochenków, zapobiegający pleśnieniu pieczywa.
Opakowanie: 25 kg, dozowanie: 1–2%

SŁÓD JASNY PSZENNY

Nadaje pieczywu przyjemny, słodowy smak i aromat, wpływa dodatnio
na strukturę miękiszu.
Pomaga w uzyskaniu bardziej apetycznego wyglądu, wydłuża okres
świeżości pieczywa.
Opakowanie: 10 kg, dozowanie: 1–2%

SŁÓD AROMATYZUJĄCY

Nadaje pieczywu przyjemny, słodowy smak i aromat, bardzo korzystnie
wpływa na wygląd i strukturę miękiszu. Zabarwia skórkę i miękisz na
charakterystyczny brązowy kolor, wydłuża świeżość pieczywa.
Opakowanie: 10 kg, dozowanie: 1–4%

SŁÓD BARWIĄCY

Nadaje pieczywu charakterystyczny, słodowy smak, wpływa pozytywnie
na strukturę miękiszu. Zabarwia skórkę i miękisz na charakterystyczny
brązowy kolor, wydłuża okres świeżości pieczywa.
Opakowanie: 10 kg, dozowanie: 1%

SŁÓD BARWIĄCY ŻYTNI

Polepszacz uniwersalny do pieczywa pszennego, pszenno-żytniego
oraz żytniego.

Opakowanie: 25 kg, dozowanie: 0,2–0,5%

Nadaje pieczywu przyjemny, żytni smak i aromat, zabarwia miękisz
na charakterystyczny popielato-brązowy kolor, wydłuża okres
świeżości pieczywa.
Opakowanie: 10 kg, dozowanie: 1%

CONCENTRA

ATLANTIS KWAS

Polepszacz wysokoenzymatyczny do pieczywa pszennego drobnego,
wyborowego, półcukierniczego oraz chleba pszennego i mieszanego.
Opakowanie: 25 kg, dozowanie: 0,1–0,2%

MASTER

Uniwersalny i zarazem ekonomiczny polepszacz do bułek i chleba.
Opakowanie: 25 kg, dozowanie: 0,2–0,5%

FROST

Polepszacz do pieczywa mrożonego i zapiekanego.
Opakowanie: 10 kg, dozowanie: 1%

CEZAR

Polepszacz do produkcji kajzerki (tradycyjna, mrożona, odroczona).
Opakowanie: 25 kg, dozowanie: 1%

CORN

Polepszacz do chleba pszennego.
Opakowanie: 25 kg, dozowanie: 1–2%\

Naturalny suchy kwas żytni do produkcji wszystkich rodzajów chleba.
Ułatwia obróbkę, podnosi stabilność oraz objętość ciasta, polepsza
strukturę miękiszu, przedłuża świeżość chleba, nadaje mu doskonały
smak i zapach.
Opakowanie: 10 kg, dozowanie: 5% w stosunku do mąki żytniej

SORBO

Doskonały środek antypleśniowy, zapobiegający tzw. chorobie
ziemniaczanej pieczywa. Charakteryzuje się łagodnym smakiem
i zapachem, dlatego nie jest wyczuwalny w pieczywie.
Opakowanie: 10 kg, dozowanie: 1–2%

SHINE PLUS

Środek do nabłyszczania pieczywa (chałki, rogale, bułki mleczne,
drożdżówki, chleby itp…) całkowicie zastępujący smarówkę z jajka
kurzego. Bardzo łatwy i szybki w przygotowaniu, może być aplikowany
na każdym etapie produkcji, jednakże najlepsze efekty uzyskujemy
gdy nanosimy go po wypieku. Shine Plus pozostawia wspaniały
transparentny połysk, pieczywo uzyskuje apetyczny i świeży wygląd.
Opakowanie: 5 kg, dozowanie 20%

CATERING
ZAPIEKANKA

Koncentrat do szybkiej i pewnej produkcji przepysznych
i chrupiących zapiekanek oraz chlebków tureckich (kebabów).
Pozwala wyprodukować pieczywo, które długo pozostanie świeże,
bardzo dobrze znosi mrożenie oraz podgrzewanie w kuchence
mikrofalowej, piecyku lub żelazku.
Opakowanie: 10 kg, dozowanie: 30 %

HAMBURGER / HOT-DOG

FARSZ KAPUŚCIANO-GRZYBOWY

Gotowy farsz wyprodukowany ze składników najwyższej jakości,
przeznaczony do zapiekania oraz do bezpośredniego spożycia.
Idealnie sprawdza się przy produkcji zapiekanek oraz pasztecików
czy innych wyrobów małej gastronomii.
Opakowanie: 5 kg

FARSZ PIECZARKOWY

Koncentrat do szybkiej i pewnej produkcji przepysznych hamburgerów
oraz hot-dogów. Pozwala wyprodukować pieczywo, które długo
pozostanie świeże, bardzo dobrze znosi mrożenie oraz podgrzewanie
w kuchence mikrofalowej.
Opakowanie: 25 kg, dozowanie: 30%

Gotowy farsz wyprodukowany ze składników najwyższej jakości,
przeznaczony do zapiekania oraz do bezpośredniego spożycia.
Idealnie sprawdza się przy produkcji pizzerynek, zapiekanek
oraz pasztecików. Można zastosować go również jako nadzienie
do krokietów, naleśników czy innych wyrobów małej gastronomii.
Opakowanie: 5 kg

ULTRA SOFT

PANIERKA KOTLET

Koncentrat do szybkiej i pewnej produkcji pieczywa typu „soft”,
takiego jak: bułki hamburgerowe, bułki hot-dogów, chleb tostowy
jasny oraz chleb tostowy 3 ziarna. Pozwala wyprodukować pieczywo
o delikatnym i równomiernym miękiszu, długiej świeżości i aksamitnej
skórce. Produkt jest konserwowany, przy odpowiednim zapakowaniu
jest odporny na pleśnienie przez 14 dni. Bardzo dobrze znosi mrożenie
oraz podgrzewanie w kuchence mikrofalowej, piecyku lub tosterze.
Opakowanie: 10 kg, dozowanie: 5%

Opakowanie: 5 kg, dozowanie: 20%

PANIERKA KURCZAK

Opakowanie: 5 kg, dozowanie: 20%

PANIERKA RYBA

Opakowanie: 5 kg, dozowanie: 20%

SUPREME PIZZA

Mieszanka pozwalająca uzyskać wspaniałe ciasto o odpowiedniej
elastyczności i aromacie. Zachowuje długo świeżość, nadaje się do
mrożenia i odgrzewania w kuchence mikrofalowej.
Opakowanie: 10 kg, dozowanie: 50%

PIZZA MIX

Mieszanka do przygotowania oryginalnej pizzy lub bułki serowej
(doppeldecker).
Opakowanie: 10 kg, dozowanie: 20%

ATLANTIS PIZZA

Profesjonalna mieszanka do produkcji pizzy i bułki serowej pozwalająca
uzyskać wyborne ciasto o odpowiedniej elastyczności i aromacie
Opakowanie: 10 kg

SOS POMIDOROWY

Sos pomidorowy instant o bardzo dobrze zbalansowanym smaku,
wyprodukowany z soku pomidorowego suszonego rozpyłowo.
Bardzo dobrze znosi zapiekanie na cieście w piecu, jak również
przechowywanie niewykorzystanej porcji sosu w lodówce.
Opakowanie: 4 kg, dozowanie: 16%

SOS POMIDOROWY Z ZIOŁAMI

Sos pomidorowy instant z dodatkiem ziół, które idealnie
podkreślają smak pizzy, wyprodukowany z soku pomidorowego
suszonego rozpyłowo.
Opakowanie: 4 kg, dozowanie: 16%

SOS BAŁKAŃSKI

Sos pomidorowy z warzywami o bardzo dobrze zbalansowanym
smaku i aromacie, produkowany z najwyższej jakości pomidorów
z dużą zawartością warzyw. Doskonały dodatek do pizzy, pizzerynek,
zapiekanek, kanapek, gulaszy, zup, leczo itp... Produkt charakteryzuje
się wysoką termostabilnością, może być zapiekany jak i mrożony.
Opakowanie: 5 kg, Minimalna zawartość warzyw w sosie: 40 %.

SOS BOLOŃSKI

Bardzo smaczny sos boloński, idealnie sprawdzający się jako dodatek
do pizzerek, pasztecików, zapiekanek i spaghetti.
Opakowanie: 4 kg, dozowanie: 16%

Z AWSZE

DOBRY WYPIEK

MIESZANKI CUKIERNICZE
JOGO MIX

CIASTO GRUSZKOWE

CIASTO JOGURTOWE EXTRA

CIASTO WIŚNIOWE

Mix z jogurtem do produkcji przepysznych ciast jogurtowych,
ciast z owocami, babek jogurtowych, babek marmurkowych,
mufinek, blatów, spodów.
Opakowanie: 25 kg

Profesjonalna mieszanka do produkcji doskonałych, długo świeżych
ciast jogurtowych, ciast z owocami, babek jogurtowych, babek
marmurkowych, keksów, mufinek, blatów, spodów itp…
Jogurtowe Ekstra bardzo przypomina domowe wypieki, posiada
delikatny, wilgotny miękisz, bardzo dobrze utrzymuje na powierzchni
wszelkie dekoracje, przy odpowiednim przechowywaniu potrafi
zachować świeżość nawet do 7 dni.
Opakowanie: 10 kg

CHOCO MIX

Mix czekoladowy do produkcji soczystych ciast czekoladowych,
wspaniałych pulchnych babek, mufinek, blatów, spodów itp.
Opakowanie: 25 kg

CIASTO CZEKOLADOWE EXTRA

Profesjonalna mieszanka do produkcji doskonałych, długo świeżych
ciast czekoladowych, ciast z owocami, babek czekoladowych, mufinek,
spodów, blatów itp… Czekoladowe Ekstra bardzo przypomina domowe
wypieki, posiada delikatny, wilgotny miękisz, bardzo dobrze utrzymuje
na powierzchni wszelkie dekoracje, przy odpowiednim przechowywaniu
potrafi zachować świeżość nawet do 7 dni.
Opakowanie: 10 kg

DOUBLE CHOCO

Bardzo oryginalne ciasto biszkoptowo-tłuszczowe z dodatkiem
suszonego soku z gruszki. Możemy z niego wyprodukować ciasta,
blaty, mufinki, babki itp…
Opakowanie: 10 kg

Wyśmienita mieszanka z dodatkiem suszonego soku wiśniowego
oraz kandyzowanych owoców wiśni. Możemy z niej przygotować
pyszne ciasta wiśniowe, blaty do ciast deserowych, babki wiśniowe,
spody, mufinki itp...
Opakowanie: 10 kg

CIASTO MIODOWE

Mieszanka ciasta biszkoptowo-tłuszczowego z zawartością naturalnego
miodu pszczelego poddanego procesowi suszenia rozpyłowego.
Idealnie nadaje się do produkcji wysokiej jakości miodowników,
mufinek, blatów, spodów, tacek z nadzieniami i wielu innych wyrobów.
Opakowanie: 10 kg

CIASTO WIEDEŃSKIE

Wyśmienita mieszanka do produkcji wspaniałych, soczystych wyrobów
biszkoptowo-tłuszczowych, które charakteryzują się oryginalnym
maślanym smakiem. Ciasto Wiedeńskie to produkt dla prawdziwych
koneserów ceniących najwyższą jakość. Z mieszanki uzyskujemy wypieki
o drobniutkich porach, atrakcyjnym żółtym kolorze i długo wilgotnym
miękiszu.
Opakowanie: 10 kg

CIASTO DOMOWE

Podwójnie czekoladowy mix do produkcji soczystych ciast
czekoladowych, wspaniałych pulchnych babek czekoladowych,
mufinek, blatów itp…
Opakowanie: 10 kg

Mieszanka ciasta biszkoptowo-tłuszczowego o smaku jogurtowowaniliowym do produkcji ciast domowych, ciast z owocami, babek
piaskowych, babek marmurkowych, keksów, mufinek, blatów, spodów,
tacek i wielu innych wyrobów.
Opakowanie: 25 kg

CIASTO ORZECHOWE

CIASTO DOMOWE CZEKOLADOWE

Wyśmienity mix z prażonymi orzechami laskowymi i dodatkiem mąki
orkiszowej do produkcji aromatycznych ciast, babek orzechowych,
mufinek i innych kompozycji.
Opakowanie: 10 kg

CIASTO LIMONKA

Oryginalny mix z dodatkiem naturalnego ekstraktu z cytryny
oraz aromatycznej skórki cytrynowej do produkcji ciast cytrynowych,
ciast z owocami, babek cytrynowych, mufinek, blatów itp.
Opakowanie: 10 kg

CIASTO TOFFI

Wyśmienity mix do produkcji wspaniałych ciast biszkoptowotłuszczowych o smaku toffi. Nadaje się również do wyrobu babek,
babek marmurkowych, mufinek, blatów itp… Mieszanka oparta jest
na naturalnych składnikach pochodzenia mlecznego, dzięki czemu
uzyskujemy unikalny smak i aromat toffi.
Opakowanie: 10 kg

CIASTO POMARAŃCZOWE

Wyśmienita mieszanka z dodatkiem suszonego soku pomarańczowego
oraz aromatycznej kandyzowanej skórki pomarańczowej. Możemy
z niej przygotować pyszne ciasta pomarańczowe, ciasta z owocami,
babki pomarańczowe, blaty, spody, mufinki itp...
Opakowanie: 10 kg

Mieszanka ciasta biszkoptowo-tłuszczowego o smaku czekoladowym
do produkcji wysokiej jakości ciast czekoladowych, ciast z owocami,
babek piaskowych czekoladowych, mufinek, blatów, spodów, tacek
i wielu innych wyrobów.
Opakowanie: 25 kg

TRUFLA CAKE

Wysokiej jakości mix do wyrobu delikatnej i puszystej mufinki, babeczki
i ciasta truflowego. Wyroby z Trufla Cake wyróżniają się wspaniałym
truflowym smakiem, dużym przyrostem objętości, bardzo długą
świeżością oraz ładnym nacięciem przy formach podłużnych.
Opakowanie: 10 kg

MUFINKA WANILIOWA

Wysokiej jakości mix do wyrobu delikatnej i puszystej mufinki lub
babeczki o smaku waniliowym. Mufinki mogą być wymieszane
z dropsami czekoladowymi, owocami świeżymi lub mrożonymi.
Gotowe wyroby wyróżniają się wspaniałym smakiem, delikatną
strukturą miękiszu, dużym przyrostem objętości oraz długą świeżością.
Opakowanie: 10 kg

MUFINKA CZEKOLADOWA

Wysokiej jakości mix do wyrobu delikatnej i puszystej mufinki
lub babeczki o smaku czekoladowym. Mufinki mogą być wymieszane
z dropsami czekoladowymi, owocami świeżymi lub mrożonymi. Gotowe
wyroby wyróżniają się wspaniałym smakiem, delikatną strukturą
miękiszu, dużym przyrostem objętości oraz długą świeżością.
Opakowanie: 10 kg

SOFT SAND MIX

Wysokiej jakości mix do wyrobu delikatnej babki piaskowej lub
marmurkowej. Wyroby z Soft Sand Mixu wyróżniają się wspaniałym
smakiem, dużym przyrostem objętości, bardzo długą świeżością oraz
ładnym nacięciem na babkach wypiekanych w foremkach podłużnych.
Opakowanie: 25 kg

SAND MIX

Doskonały mix do wyrobu tradycyjnej babki piaskowej, babki
marmurkowej oraz keksa. Babki z Sand Mixu charakteryzują się długą
świeżością, wyśmienitym smakiem oraz dużym przyrostem objętości.
Opakowanie: 25 kg

SAND MIX CONCENTRATE

Koncentrat pozwalający w szybki i ekonomiczny sposób uzyskać
doskonałej jakości babkę piaskową, blaty, spody, mufinki itp…
Wyroby z naszego koncentratu mają doskonały smak, dużą objętość,
długą świeżość oraz ładne nacięcie na babkach wypiekanych
w foremkach podłużnych.
Opakowanie: 25 kg, dozowanie: 10%

BABKA CYTRYNOWA

Wysokiej jakości mix do wyrobu delikatnej i puszystej babki cytrynowej,
wyróżniającej się wspaniałym smakiem, dużym przyrostem objętości,
bardzo długą świeżością oraz ładnym nacięciem na babkach przy
wypieku w foremkach podłużnych.
Opakowanie: 25 kg

BABKA PIASKOWA

Babka piaskowa jest bardzo wygodną w użyciu 100% mieszanką
do wypieku ciasta biszkoptowo-tłuszczowego. Dzięki tej mieszance
możemy otrzymać babki o dużej delikatności, świeżości i regularnej
strukturze miękiszu. Upieczona babka jest dobrą podstawą do
otrzymania wyrobów o różnym nadzieniu, pokryciu i dekoracji.
Z naszej mieszanki oprócz babek możesz sporządzić różnego rodzaju
ciasta z owocami, kruszonką lub budyniem.
Opakowanie: 10 kg

BABKA CZEKOLADOWA

Babka czekoladowa jest bardzo wygodną w użyciu 100% mieszanką
do wypieku ciasta biszkoptowo-tłuszczowego. Dzięki tej mieszance
możemy otrzymać babki o dużej delikatności, świeżości i regularnej
strukturze miękiszu. Upieczona babka jest dobrą podstawą do
otrzymania wyrobów o różnym nadzieniu, pokryciu i dekoracji.
Z naszej mieszanki oprócz babek możesz sporządzić różnego rodzaju
ciasta z owocami, kruszonką lub budyniem.
Opakowanie: 10 kg

BABKA ORZECHOWA

Mix do wyrobu delikatnej i puszystej babki orzechowej z dużą
zawartością prażonych orzechów laskowych, wyróżniającej się
wspaniałym smakiem, dużym przyrostem objętości, bardzo długą
świeżością oraz ładnym nacięciem na babkach wypiekanych
w foremkach podłużnych.
Opakowanie: 10 kg

BISZKOPT MIX

Mix do produkcji wspaniałych, soczystych wyrobów biszkoptowych, takich jak:
ranty, spody, rolady, blaty, amerykany, naleśniki oraz delikatne mufinki i babki
biszkoptowe. Produkty z Biszkopt Mixu mają dużą objętość, równomierny
jasnożółty miękisz, bardzo dobrze znoszą nasączanie
oraz zawijanie.
Opakowanie: 25 kg

BISZKOPT + SAND

Koncentrat do produkcji przepysznych wyrobów biszkoptowych
i biszkoptowo-tłuszczowych, takich jak: ranty, spody, rolady, blaty,
naleśniki, baletki oraz delikatne mufinki i babki piaskowe.
Opakowanie: 10 kg, dozowanie: 30%

BISZKOPT CZEKOLADOWY

Mieszanka do produkcji wspaniałych, czekoladowych wyrobów
biszkoptowych, takich jak: ranty, spody, rolady, blaty, amerykany, naleśniki
oraz babeczki biszkoptowe.
Opakowanie: 25 kg

Z AWSZE

DOBRY WYPIEK

PĄCZEK KRÓLEWSKI

Wyśmienity mix z zawartością jaj w proszku do produkcji wspaniałych
pączków, pączków serowych, aromatycznych ciast drożdżowych,
drożdżówek, rogali, chałek, strucli, makowców oraz pulnych bab
drożdżowych. Bogaty skład mieszanki gwarantuje uzyskanie wyrobów
o niepowtarzalnym smaku, długiej świeżości, krótkim zgryzie,
prawidłowym kształcie z charakterystyczną szeroką obrączką.
Opakowanie: 25 kg, dozowanie: 20%

BERLINER 20%

Mieszanka do prostego i pewnego wytwarzania wysokogatunkowych
pączków i drożdżówek. Bogaty skład mieszanki z zawartością jaj
w proszku eliminuje zagrożenia mikrobiologiczne oraz pozwala na
otrzymanie pączków o sprężystym miękiszu, krótkim zgryzie i stabilnej
obrączce. Drożdżówki natomiast będą miały soczysty miękisz, długą
świeżość, atrakcyjny wygląd i smak.
Opakowanie: 25 kg, dozowanie: 20%

PĄCZUSIE SEROWE

Mieszanka do produkcji oryginalnych pączków serowych.
Opakowanie: 10 kg

GNIAZDKO WIEDEŃSKIE

Mieszanka do produkcji gniazdek wiedeńskich, gwarantuje uzyskanie
wyrobów o dużej objętości, równym miękiszu i ładnym zachowaniu
kształtu. Zastosowanie naszej mieszanki gwarantuje powtarzalną
jakość wyrobów, łatwość i szybkość wykonania oraz dużą wydajność
produkcji.
Opakowanie: 10 kg

CIASTO FRANCUSKIE

Profesjonalna mieszanka do produkcji wyrobów z ciasta francuskiego.
Znacznie przyspiesza i ułatwia pracę cukiernika, gwarantuje wypieki
o dużej objętości, odpowiednim kolorze i właściwym rozwarstwieniu.
Opakowanie: 10 kg

CROISSANT MIX

Mix do produkcji wyrobów z ciasta półfrancuskiego i francuskiego.
Znacznie przyspiesza i ułatwia pracę cukiernika. Gwarantuje wypieki
o dużej objętości, odpowiednim kolorze i właściwym rozwarstwieniu.
Opakowanie: 10 kg, dozowanie: 15% i 100%

CIASTO KRUCHE

Mieszanka do produkcji wyrobów z ciasta kruchego – korpusów
do babeczek i tart, spodów do szarlotek, makowców, serników,
ciasteczek, herbatników itp.
Opakowanie: 25 kg

KRUCHE TORUŃSKIE

Mieszanka na ciasto kruche do sporządzania prawdziwych toruńskich
pierników. Możemy produkować pierniki wałkowane oraz wyciskane,
mieszanka nadaje się również do automatów Multidrop.
Opakowanie: 10 kg

CIASTECZKA KORZENNE

Mieszanka do wyrobu ciasteczek korzennych, możemy z niej w bardzo
prosty i szybki sposób przygotować przepyszne ciasteczka i herbatniki
korzenne wałkowane.
Opakowanie: 10 kg

PIERNIK STAROPOLSKI

Gotowa mieszanka do produkcji wspaniałych, aromatycznych wyrobów
piernikowych, takich jak: pierniki przekładane, kostka piernikowa,
wszelkiego rodzaju babki piernikowe oraz piernik z bakaliami. Produkty
charakteryzują się długą świeżością, apetycznym wyglądem i typowym
piernikowym smakiem oraz zapachem.
Opakowanie: 25 kg

PRZYPRAWA DO PIERNIKA

Gotowa mieszanka do wyrobu piernika kruchego wałkowanego
– możemy z niego w bardzo prosty i szybki sposób przygotować
przepyszne ciasto na ciasteczka i herbatniki piernikowe wałkowane –
wycinane następnie w fantazyjne wzory.
Opakowanie: 5 kg, dozowanie: 30%

CIASTECZKA ORKISZOWE PEŁNOZIARNISTE

Mieszanka na ciasto kruche do sporządzania ciastek orkiszowych
pełnoziarnistych. Nadaje się zarówno do wałkowania jak i wyciskania,
mieszanka nadaje się również do automatów Multidrop.
Opakowanie: 10 kg

CIASTECZKA ŻYTNIE RAZOWE

Mieszanka do sporządzania ciasteczek kruchych żytnich razowych.
Nadaje się zarówno do wałkowania jak i wyciskania, mieszanka nadaje
się również do automatów Multidrop.
Opakowanie: 10 kg

CIASTECZKA OWSIANE Z CHIA

Mieszanka do przygotowania ciasteczek kruchych owsianych
z dużą zawartością nasion Chia. Nadaje się zarówno do wałkowania
jak i wyciskania, mieszanka nadaje się również do automatów Multidrop.
Opakowanie: 10 kg

BUDYNIE, KREMY
NADZIENIA, ŻELE I INNE
VANILLA DREAM

Krem budyniowy klasy Premium przeznaczony do wypełnień, dekoracji
oraz nadzień. Dzięki zastosowaniu najlepszych surowców otrzymujemy
krem o idealnym pełnomlecznym smaku, delikatnym kolorze oraz
bardzo dobrej odporności na mrożenie. Vanilla Dream oczywiście
może być również zapiekana w drożdżówkach, ciastkach, rogalikach,
ciastkach półfrancuskich itp.
Opakowanie: 10 kg

VIVA

Śmietankowo-waniliowy budyń na zimno, idealnie sprawdza się
jako nadzienie do drożdżówek, pączków, ciast, napoleonek, ciastek
deserowych, rogalików, karpatek itp.
Opakowanie: 10 kg

PAULA

Waniliowy budyń na zimno. Bardzo dobrze miesza się z tłuszczami
cukierniczymi. Nadaje się do mrożenia. Poprawia stabilność termiczną,
konsystencję oraz smak masy serowej w serniku krakowskim.
Opakowanie: 10 kg

ADVOCAT

Krem budyniowy na zimno o smaku adwokata. Bardzo dobrze miesza się
z tłuszczami cukierniczymi oraz kremem śmietanowym.
Jest odporny na wypiek oraz mrożenie.
Opakowanie: 10 kg

BELLA

Czekoladowy krem budyniowy do przygotowania na zimno
o wszechstronnym zastosowaniu. Bardzo dobrze miesza się
z tłuszczami cukierniczymi oraz kremem śmietanowym.
Może być zapiekany i zamrażany.
Opakowanie: 10 kg

SANA

Krem śmietankowy w proszku, wspaniale nadaje się do dekoracji,
nadzień, przekładania oraz wypełnień. Doskonały produkt całkowicie
zastępujący śmietanę sojową w płynie. Ma naturalny śmietankowy smak,
zapach oraz kolor. Nie zawiera sztucznych aromatów ani barwników.
Z jednego produktu można otrzymać bardzo różne kremy od ciężkich
do bardzo napowietrzonych nawet do 250 procent objętości.
Bardzo dobrze miesza się z budyniami lub owocami w żelu.
Opakowanie: 10 kg

NAPOLEONKA

Krem śmietankowo-waniliowy, możemy z niego przygotować fantazyjne
nadzienia, dekoracje oraz przekładania. Idealnie sprawdza się jako krem
do napoleonki lub kremówki, nadzienie do ptysiów, eklerów, pączków,
ciast, tortów itp… Charakteryzuje się jedwabistą, kremową konsystencją,
pełnym naturalnym smakiem, dużym przyrostem objętości podczas
ubijania oraz puszystą strukturą. Dobrze znosi przechowywanie oraz
mrożenie. Krem Napoleonka może być łączony ze śmietaną, budyniami,
tłuszczami cukierniczymi oraz śmietaną w proszku Saną.
Opakowanie: 10 kg

CZEKOLADA DESEROWA

Wysokiej jakości czekolada która topi się szybko i równomiernie, jest łatwa
w stosowaniu, doskonale smakuje i nadaje produktom elegancki połysk.
Opakowanie: 4 kg

CZEKOLADA MLECZNA

Wysokiej jakości czekolada która topi się szybko i równomiernie, jest łatwa
w stosowaniu, doskonale smakuje i nadaje produktom elegancki połysk
Opakowanie: 4 kg

CREMIX NEUTRAL, TIRAMISU,
ADVOCAT, CZEKOLADA

Wysokiej jakości krem na bazie tłuszczów roślinnych i białek mleka,
który doskonale zastępuje bitą śmietanę, śmietanę sojową w płynie
lub wszelkiego rodzaje tłuste kremy. Po ubiciu otrzymujemy delikatną
i puszystą masę kremową z której możemy przygotować najróżniejsze
nadzienia, dekoracje i desery. Bardzo długo pozostaje stabilny, nie
opada, nie obsycha, nie puszcza wody i nie żółknie, nadaje się również
do mrożenia. Cremix możemy łączyć z różnymi składnikami, takimi jak:
owoce, galaretki, kawa, kakao, czekolada, stabilizator FRESCO i wiele
innych.
Opakowanie: 4 kg

CREMOLA

Krem śmietankowo-waniliowy, możemy z niego przygotować fantazyjne
nadzienia, dekoracje oraz przekładania. Idealnie sprawdza się jako
nadzienie do ptysiów, eklerów, pączków, ciast, napoleonek, ciastek
deserowych, kremówek, rogalików, tortów oraz karpatek. Charakteryzuje
się jedwabistą, kremową konsystencją, pełnym naturalnym smakiem,
dużym przyrostem objętości podczas ubijania oraz puszystą strukturą.
Dobrze znosi przechowywanie oraz mrożenie. Cremola może być
łączona z kakao, pastami smakowymi, galaretkami, barwnikami
oraz aromatami.
Opakowanie: 10 kg

MASA MAKOWA

Wyśmienita masa makowa odporna na temperaturę pieczenia, długo
zachowuje wilgotność, smak i aromat po wypieku. Produkt bardzo
ekonomiczny w przygotowaniu – z 1 kilograma suchej masy makowej
otrzymujemy od 1,7 do 2,3 kilograma mokrej masy makowej gotowej
do użycia.
Opakowanie: 10 kg, zaw. maku 50%

NADZIENIE MAKOWE

Wysokiej jakości suche nadzienie makowe, gotowe do użycia po
dodaniu płynów i ewentualnie bakali. Produkowane z najlepszych,
selekcjonowanych gatunków maku z dodatkiem wszystkich niezbędnych
składników. Nadzienie makowe jest termostabilne, długo zachowuje
wilgotność, smak i aromat po wypieku.
Opakowanie: 10 kg, zawartość maku 40 %

MASA ORZECHOWA

Doskonała sucha masa orzechowa gotowa do użycia, produkowana
z selekcjonowanych orzechów laskowych z dodatkiem wszystkich
niezbędnych składników. Jest odporna na wypiek, długo zachowuje
wilgotność i aromat po wypieku. Nadaje się również do nadziewania
i przekładania produktów, które nie będą wypiekane.
Opakowanie: 10 kg

KOKOSANKA

Masa kokosowa produkowana z najlepszych, selekcjonowanych wiórków
kokosowych. Zawiera wszystkie niezbędne składniki do przygotowania
przepysznych kokosanek, nadaje się również do przygotowania
fantazyjnych wypełnień i dekoracji ciast. Bardzo dobrze miesza się
z Saną, Vivą, Bellą i Advocatem.
Opakowanie: 10 kg

KOKOSOWA NUTA

Gotowa do użycia masa kokosowa produkowana z najlepszych,
selekcjonowanych wiórków kokosowych. Zawiera wszystkie niezbędne
składniki do uzyskania w prosty i szybki sposób smacznych kokosanek,
nadaje się również do wypełnień i dekoracji.
Opakowanie: 10 kg

ŻEL NEUTRALNY, BRZOSKWINIOWY,
TRUSKAWKOWY I CYTRYNOWY INSTANT

Doskonały żel dekoracyjny do powlekania ciast i deserów owocowych.
Gwarantuje efektowne wykończenie wyrobów nadając im ładny połysk.
Odporny na działanie kwasów owocowych. Można nakładać
go za pomocą pędzla lub żelownicy.
Opakowanie: 2 kg, dozowanie: 16%

SWEET SNOW

Nietopniejący puder dekoracyjny z cukru gronowego idealnie
sprawdzający się jako posypka do tłustych ciast, ciast owocowych,
śmietankowych, pączków, gofrów i innych placków. Cukier ten nie
chłonie wilgoci z powietrza oraz nie podciąga tłuszczem z wypieków.
Produkt ze względu na jego właściwości można przesiewać sitem na
jeszcze ciepłe kawałki ciasta. Jest stabilny bez względu na wilgotność
powietrza, szczególnie można to zaobserwować przy produktach
opakowanych w folię. Produkty udekorowane Sweet Snow’em bardzo
długo zachowują świeżość oraz mają apetyczny i atrakcyjny wygląd.
Opakowanie: 10 kg

SUPER BEZA, MALINOWA, KIWI

Mieszanka do wypieku śnieżnobiałych, malinowych i o smaku kiwi
bezów i rantów bezowych. Zapewnia delikatną, puszystą strukturę,
duże napowietrzenie oraz doskonały chrupiący miękisz. Jest szybka
i łatwa w przygotowaniu, może być używana jako dekoracja ciast
biszkoptowych, biszkoptowo-tłuszczowych oraz kruchych.
Opakowanie: 10 kg

BEZA KONCENTRAT

Beza Koncentrat jest mieszanką do wypieku śnieżnobiałych bezów
i blatów bezowych, która zapewnia delikatną, puszystą strukturę,
duże napowietrzenie oraz doskonały chrupiący miękisz. Jest szybka
i łatwa w przygotowaniu, może być używana jako dekoracja ciast
biszkoptowych, biszkoptowo-tłuszczowych, kruchych oraz serników.
Z koncentratu możemy przygotować również wsad do ciepłych
lodów lub babeczek oraz krem do przekładania rolad,
tortów i ciast deserowych
Opakowanie: 8 kg, dozowanie: 5%

MASA CUKROWA BIAŁA

Profesjonalna dekoracyjna masa cukrowa do pokrywania i dekoracji
tortów, ciast, babeczek oraz modelingu figurek i różnego rodzaju
ozdób. Bardzo plastyczna, a jednocześnie odpowiednio sztywna
dzięki czemu wykonane ozdoby nie będą się deformowały w czasie
przechowywania.
Opakowanie: 3 kg

FOND- koncentrat polewy cukrowej

Fond jest łatwym i wygodnym środkiem do przygotowania polewy
cukrowej, po zmieszaniu go z cukrem pudrem otrzymamy wysokiej
jakości pomadę cukierniczą. Polewa przez długi czas jest elastyczna
i błyszcząca, dobrze prezentuje się na udekorowanych wyrobach.
Fond może być łączony również z kakao oraz sokami owocowymi,
przez co uzyskujemy wiele nowych możliwości smakowych
oraz kolorystycznych.
Opakowanie: 5 kg

SOFT GEL

Środek żelujący i zagęszczający do mrożonych owoców, soków
owocowych i innych płynnych produktów. Za pomocą Soft Gelu możemy
z każdej płynnej substancji uzyskać w bardzo łatwy i szybki sposób żel
odporny na temperaturę wypieku.
Opakowanie: 5 kg

SORBO SWEET

Doskonały środek antypleśniowy zapobiegający psuciu się nadzień
i kremów. Charakteryzuje się łagodnym smakiem i zapachem
– dlatego nie jest wyczuwalny w końcowym produkcie.
Opakowanie: 10 kg

Z AWSZE

DOBRY WYPIEK

STABILIZATORY
FRESCO NEUTRAL, JOGURT, TWARÓG, GRUSZKA,
MALINA, CZARNA PORZECZKA, TRUSKAWKA,
WIŚNIA, CYTRYNA, POMARAŃCZA, BANAN,
TROPICAL, TIRAMISU, CZEKOLADA, CARAMEL,
CAPPUCCINO, COFFEE, ADVOCAT, ORZECH
LASKOWY, MIĘTA,
Stabilizator neutralny oraz smakowe do śmietany.
Gwarantuje dobrą, stabilną konsystencję i strukturę, świeży
wygląd i pyszny smak bitej śmietany, wyroby przez wiele dni
są odporne na synerezę i obsychanie.
Opakowanie: 1 kg, dozowanie: 20%

QUARK EXPRESS

Produkt przeznaczony do produkcji ciast typu sernik wiedeński
lub krakowski oraz do stabilizacji masy serowej w drożdżówkach.
Nadaje sernikowi wyjątkową puszystość oraz delikatność,
wyroby są dłużej świeże i wilgotne. Zapobiega opadaniu
oraz pękaniu sernika po wyjęciu z pieca.
Opakowanie: 5 kg

ŚMIETANO-FIX

Ekonomiczny w użyciu stabilizator w proszku, pomaga utrzymać
właściwą konsystencję bitej śmietany.
Opakowanie: 1 kg

KONCENTRATY LODÓW
W PROSZKU, GOFRY I NALEŚNIKI
LODY ATLANTIS SOFT O SMAKU ŚMIETANKOWOWANILIOWYM I CZEKOLADOWYM
Koncentrat lodów włoskich ( soft ice ) w proszku o doskonałym smaku
i aromacie, produkowany ze składników najwyższej jakości. Gwarantuje
uzyskanie stabilnych, dobrze napowietrzonych lodów o kremowej
jednorodnej strukturze.
Opakowanie: 2 kg

LODY ATLANTIS SUPER SOFT
O SMAKU ŚMIETANKOWO-WANILIOWYM,
CZEKOLADOWYM, TRUSKAWKOWY,
JAGODOWYM, POMARAŃCZOWYM,
CYTRYNOWYM, SMERFOWYM

Koncentrat lodów włoskich ( soft ice ) w proszku o doskonałym smaku
i aromacie, produkowany ze składników najwyższej jakości. Gwarantuje
uzyskanie stabilnych, dobrze napowietrzonych lodów o kremowej
jednorodnej strukturze.
Opakowanie: 2 kg

LODY ATLANTIS ŚWIDERKI
O SMAKU ŚMIETANKOWO-WANILIOWYM
I CZEKOLADOWYM

Koncentrat świderków amerykańskich ( hard ice ) w proszku
o doskonałym smaku i aromacie, produkowany ze składników najwyższej
jakości. Gwarantuje uzyskanie stabilnych, dobrze zmrożonych lodów o
kremowej jednorodnej strukturze.
Opakowanie: 2 kg

GOFRY BESKIDZKIE

Profesjonalna mieszanka do produkcji przepysznych gofrów oraz
naleśników, dzięki odpowiedniej kompozycji zapewnia powtarzalność
wyrobów, skraca czas przygotowania
oraz wyklucza ryzyko wahań jakości surowców.
Opakowanie: 10 kg

Z AWSZE

DOBRY WYPIEK

41-500 Chorzów ul. Legnicka 73
NIP: 627-106-17-78
tel.: 32 246 87 88, tel./fax: 32 246 87 89
e-mail: biuro@atlantisfood.pl

www.atlantisfood.pl

