
Malțul liniștit
și semințele alese 
fac pâinea oacheșă 
și gustoasă. 

cu malț
tihnit



Orkla Foods România
str. Copilului 14-18, Sector 1, București
tel.: +4 031 805 75 70 
fax: +4 031 805 75 71

DESCRIEREA PRODUSULUI
Premix pentru prepararea unei game variate de pâini cu făină de malț. Conține semințe 
de dovleac, in și floarea soarelui. 
În funcție de doza utilizată se pot obține pâini cu miezul bej deschis, ușor cafeniu sau 
maro închis.
Premixul poate fi ușor amestecat cu alte tipuri de premixuri dacă se dorește obținerea 
unor pâini cu miez mai închis la culoare.

INGREDIENTE
Făină albă de grâu, semințe de in, făină de malț din orz, semințe de floarea soarelui, malț 
din orz, semințe de dovleac, gluten din grâu, dextroză, semințe de susan, ulei vegetal 
(rapiță), maia uscată de secară, făină de fasole, ameliorator făină: E300, enzime. 

Nu conține sare!

DOZA DE UTILIZARE
10-40% (ex. 10 kg premix-90 kg făină; 40 kg premix-60 kg făină)   

AVANTAJELE UTILIZĂRII
■ bogat în făină de malț și semințe care completează savoarea produselor finite
■ dozaj flexibil: cu cât doza de utilizare va fi mai mare, cu atât miezul va fi mai închis la
  culoare și gustul de malț mai intens
■ poate fi ușor amestecat cu făină de secară sau alte premixuri, dacă se dorește
   prepararea unor pâini cu miez mai închis la culoare
■ dacă este necesar puteți adăuga ameliorator după preferință

REȚETĂ RECOMANDATĂ
Ingrediente          g   % (raportat la făină+premix)  
Făină tip 650   8000  80   
CINCI PÂINI - Malț tihnit  2000  20   
Sare         150  1,5  
Pan Up Tmax (opțional)        30  0,3
Drojdie        250  2,5
Apa     5200  52

MOD DE LUCRU 
Amestecați toate ingredientele (mai puțin apa) pentru o bună omogenizare. 
Adăugați apă. 
Malaxare:    4 min. lent/6 min. rapid (malaxor spiral)
Temperatura aluat :  27 °C 
Relaxare aluat:  15-20 min. 
Divizare:   450 g (sugestie)
Dospire:   40-45 min./30-32° C/75% umiditate
Coacere:   220-230° C/cu abur inițial/timp de 15-18 min. 

AMBALARE
20 kg net în saci de hârtie multistrat+polietilenă.


