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1. Prekės pavadinimas:       SAUSA MIŠINYS „GRIETININIS BISKVITAS” 

2. Prekės aprašymas:   
Lenkijos paslaugų ir prekių klafikacija (lenk. PKWiU) : 10.61.24.0 
 

3. Sudėtis: 
 kvietiniai miltai, cukrus, kviečių krakmolas, emulsikliai E 472b, E 477, sojų miltai, tešlos kėlimo 
medžiagos E 450(i), E 500(ii), valgomoji druska, aromatas, dažiklis E 160a (ii), tirštiklis E 466. 

4. Technologinio proceso aprašymas: 
Dozavimas: Grietininė “boba” - 1000 g koncentrato, 450 g kiaušinių, 400 g aliejaus, 100 g vandens. 
Tešlos ingredientus sumaišykite maišytuvu mažu greičiu, tada maišykite vidutiniu greičiu apie 3 
minutes. Tešlą supilkite į atitinkamą formą iki maždaug 2/3 aukščio. Kepkite 190 °C temperatūroje 
apie 45 minutes. Grietininis pyragas su vaisiais - 1000 g koncentrato, 450 g kiaušinių, 400 g aliejaus, 
100 g vandens, 850 g obuolių arba persikų, 65 g cukraus kristalų,  10 g cinamono, 45 g migdolų 
drožlių, 30 g. sviesto dribsnių. Tešlos ingredientus sumaišykite maišytuvu mažu greičiu, tada maišykite 
vidutiniu greičiu apie 3 minutes. Tešlą supilkite į atitinkamą formą iki maždaug 1/2 aukščio. Sudėkite 
obuolius ar persikus, apibarstykite cukrumi ir cinamonu, uždėkite sviestą ir migdolų drožles. Kepkite 
190 °C temperatūroje apie 45 minutes. Pyragas su obuoliais - 1000 g koncentrato, 450 g kiaušinių, 
400 g aliejaus, 100 g vandens, 2500 g keptų obuolių, 1300 g želės. Tešlos ingredientus sumaišome 
maišytuvu mažu greičiu, tada maišome vidutiniu greičiu apie 3 minutes. Tešlą supilti į atitinkamą 
formą iki maždaug 1/2 aukščio. Kepti 190 °C temperatūroje apie 40 minučių. Iškeptą biskvitą 
perpjaukite į dvi dalis. Ant vienos dalies biskvito sudėkite keptus obuolius sumaišytus su vandenyje 
ištirpinta žele. Ant viršaus uždėkite kitą biskvito dalį. Biskvitą galite užpilti cukriniu glaistu. Paruoštą 
pyragą įdėkite į šaldytuvą sustingti. Trapios tešlos sausainiai - 1.0 kg mišinio,1.0 kg miltų, 0.92 kg 
margarino, 0.2 kg kiaušinių, 0.2 kg cukraus. Sudėkite į mišinį visus tešlos ingredientus ir išmaišykite. 
Tešlą plokščiu maišytuvu maišykite nedideliu greičiu apie 3 minutes. Iškočiokite tešlą iki 5 mm storio 
ir suformuokite sausainius. Sausainius galite patepti kiaušinių baltymais ir pabarstyti moliūgų, 
saulėgrąžų ar sezamo sėklomis. Kepkite 190 °C temperatūroje apie 15-20 minučių. Pusiau trapios 
tešlos sausainiai - 1.0 kg mišinio, 0.30 kg miltų, 0.34 kg margarino, 0.24 kg kiaušinių, 0.16 kg augalinės 
kilmės riebalų. Sudėkite į mišinį visus tešlos ingredientus ir išmaišykite. Tešlą plokščiu maišytuvu 
maišykite nedideliu greičiu apie 3 minutes. Iškočiokite tešlą iki 5 mm storio ir suformuokite 
sausainius. Sausainius galite patepti kiaušinių baltymais ir pabarstyti moliūgų, saulėgrąžų ar sezamo 
sėklomis. Kepkite 190 °C temperatūroje apie 15-20 minučių. 
Įpakavimas: 10 kg (maišas). 

5. Įpakavimas: 
Maišai 10 kg. 

 
6. Prekės kokybės charakteristika: 

 
6.1. Paruošto vartoti gaminio savybės 

 Konsistensija - biri , 

 Spalva - būdinga naudojamoms žaliavoms, 

 Kvapas- savotiškas, 
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 Skonis - savotiškas, saldus. 
6.2. Fiziniai ir cheminiai duomenys  

 Drėgmė - ne daugiau kaip 10 % 

 Pašalinių priemaišų būvimas mišinyje negalima 

7. Alergenai: 
Kvietiniai miltai, kviečių krakmolas, pieno milteliai. Koncentratas gali turėti sezamo sėklų ir lubinų, 
sojų pupelių, kiaušinių miltelių pėdsakų. 
 

8. GMO: 
Naudojami produktai nėra genetiškai modifikuoti. 

 
9. Prekių sandėliavimas: 
  Supakuotas produktas yra laikomas sausoje, vesioje ir vėdinamoje vietoje ant medinių padėklų. 

Padėklai atitrauti nuo sienos min. 10 cm. Galiojimo laikas 6 mėnesiai nuo pagaminimo datos. 

 
10. Prekių gabenimas: 

Prekės užsakovui atvežamos tam pritaikitomis transporto priemonėmis, supakuotos ant medinių 
padėklų (gali būti apviniojamos pakavimo plevele). 

 

11. Naudojimas:  
  Sausas mišinys biskvitinei tešlai. 

 
 Vardas ir pavardė Pareigos Data Parašas 

Paruošė Beata Romel Laborantas 2013.10.28 
 

Patikrino Dorota Palpuchovska Technologas 2013.10.28 
 

Patvirtino K. Laure-Lewnadowska Vyr. Technologas 2013.10.28 
 

 
 
 
 

 

 

 
 
  


