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SAUSAS MIŠINYS – VAISINĖ DUONA

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

3. Sudėtis:
kvietiniai miltai, kviečių glitimas, druska, miežių salyklo milteliai, ruginiai miltai, rūgštys (citrinų
rūgštis, pieno rūgštis), natūralūs džiovintas ruginis raugas, kukurūzų miltai, rūgštingumą reguliuojanti
medžiaga - natrio diacetatas, miltų apdorojimo medžiagos (askorbo rūgštis, fermentai (kviečių))

4. Technologinio proceso aprašymas:
3 kg mišinio vaisinei duonai, 7 kg ruginių miltų (720 tipo), 3,5 kg džiovintų ar cukruotų vaisių
mišinio, 0,5 kg riešutų, 3,2 kg saulėgrąžų, 1,0 kg linų sėmenų, 0,3 kg mielių, maždaug 5,0 kg vandens
grūdams + 5,0 kg tešlai. Saulėgrąžas ir linų sėmenis užpilkite drungnu vandeniu ir palikite mažiausiai 1
valandai. Visus ingredientus sudėkite į dubenį. Maišykite tešlą maišytuvu apie 10 minučių (8 min lėtai
ir 2 min dideliu greičiu), tuomet palikite pirminiam fermentavimuisi apie 30 minučių. Padalinkite tešlą
į 600 g svorio kepaliukus ir palikite maždaug 70 minučių, esant 30-35 °C temperatūrai ir 80 %
drėgnumui. Kepkite 230 °C temperatūroje apie 10 min, tada sumažinkite temperatūrą iki 210 °C ir
kepkite 50 minučių. Po kepimo gaunami 500 g svorio kepalai.

5. Įpakavimas:
Maišai 10 kg.

6. Prekės kokybės charakteristika:
6.1. Gaminio savybės
 Konsistensija - biri,leistini gumuliukai, kurie paspaudus pirštais subyra
 Spalva – pilkai balta su matomais grūdais,
 Kvapas- savotiškas,
 Skonis - savotiškas.
6.2. Fiziniai ir cheminiai duomenys
 Drėgmė - ne daugiau kaip 14 %
 Bendras rūgštingumas – ne mažesnis kaip 12
 Mechaninių priemaišų būvimas negalimas
 sveikatai kenksmingų metalų kiekis ne didesnis kaip:
- kadmio – 0 ,1 mg / kg
- švinas - 0,3 mg / kg
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7. Alergenai:
Kvietiniai miltai, ruginiai miltai, kviečių glitimas, maltas miežių salyklas, natūralus džiovintas rugių
raugas, fermentai (kviečiai).
Koncentratas gali turėti sezamo, pieno miltelių ir kiaušinių miltelių pėdsakų.

8. GMO:
Naudojami produktai nėra genetiškai modifikuoti.

9. Prekių sandėliavimas:
Supakuotas produktas yra laikomas sausoje, vėdinamoje vietoje esant 20oC temperatūrai, 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 naudojamas gaminti duonai su džiovintai ar cukrauotais vaisiais, riešutais, saulegrąžų
ar linų sėklomis.
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