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ΝΕΟ ΜΕΙΓΜΑ
Για ψωμί Low GI Ευ Ζην

Για αρτοσκευάσματα
χαμηλού γλυκαιμικού δείκτη*

ΣΥΝΤΑΓΗ

Υλικά
1.000 γρ. μείγμα 
Low GI Ευ Ζην
550 γρ. νερό
50 γρ. νωπή μαγιά

Εκτέλεση
1. Βάζουμε όλα τα υλικά στο 
ζυμωτήριο (κρατώντας μία 
ελάχιστη ποσότητα νερού
για το τέλος του ζυμώματος).
2. Ζυμώνουμε για  20 λεπτά 
σε παραδοσιακό ζυμωτήριο
ή 3 λεπτά στη 1η ταχύτητα
και 8 λεπτά στη 2η σε 
ταχυζυμωτήριο.
3. Αφήνουμε το ζυμάρι να 
ξεκουραστεί για 20 λεπτά.
4. Μορφοποιούμε τη ζύμη 
στο επιθυμητό μας σχήμα.
5. Στοφάρουμε για 45 λεπτά 
περίπου.
6. Ψήνουμε στους 200 -
210οC για 30-35 λεπτά.

Διατίθεται σε συσκευασία
15 κιλών.

ΨΩΜΙ ΧΑΜΗΛΟΥ
ΓΛΥΚΑΙΜΙΚΟΥ
ΔΕΙΚΤΗ* ΕΥ ΖΗΝ

» Το φυλλάδιο είναι μόνο ενημερωτικό και δεν 
παρέχει συστάσεις κατανάλωσης. Οι πληροφορίες 
σχετικά με ευεργετικά αποτελέσματα στην υγεία 
προέρχονται από επιστημονικά δεδομένα.
Για εξατομικευμένες συμβουλές, επικοινωνήστε
με τον γιατρό ή τον διατροφολόγο σας.

Η Μύλοι Λούλη, μελετώντας την νέα καταναλωτική τάση για 
υγιεινά και νόστιμα τελικά προϊόντα, παρουσιάζει για πρώτη 

φορά ένα ειδικό μείγμα για την παραγωγή λειτουργικών 
αρτοσκευασμάτων, χαμηλού γλυκαιμικού δείκτη* (<54), 

εμπλουτισμένο με βιταμίνες της σειράς Β(Β1,Β2,Β3,Β5,Β6,Β9,
Β12) και ιχνοστοιχεία (σίδηρο, ασβέστιο, κάλιο, φώσφορο),

το οποίο αποτελεί επιπρόσθετα και πηγή εδώδιμων ινών!
Τα παραγόμενα αρτοσκευάσματα έχουν τραγανή κόρα και 

αφράτη ψίχα και είναι ιδιαίτερα γευστικά λόγω της παρουσίας 
των επιμέρους συστατικών του αρχικού μείγματος 

(ηλιόσπορου, νιφάδων καλαμποκιού, νιφάδων πατάτας, 
ντομάτας σκόνης, βύνης κτλ).



ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Μείγμα για αρτοσκευάσματα
χαμηλού γλυκαιμικού δείκτη*.

ΔΥΝΑΤΑ ΣΗΜΕΙΑ

Για σκουρόχρωμο, νόστιμο, υγρό ψωμί 
με χαρακτηριστική γεύση και τραγανή 
κόρα.
Κατάλληλο για γλυκαιμική δίαιτα.
Αποτελεί πηγή εδώδιμων ινών.
Εμπλουτισμένο (πηγή) με βιταμίνες
της σειράς Β (Β1, Β2, Β3, Β5, Β6, Β9, Β12) 
και ιχνοστοιχεία (σίδηρο, ασβέστιο, 
κάλιο, φώσφορο).

ΟΦΕΛΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑ

Εύκολο στη παρασκευή του, θέλει μόνο 
μαγιά και νερό.
Για σταθερά τελικά προιόντα με μεγάλη 
διατηρησιμότητα.

ΜΕΙΓΜΑ
ΓΙΑ ΨΩΜΙ
LOW GI
ΕΥ ΖΗΝ

«Κατάλληλο για 
αρτοσκευάσματα 

χαμηλού 
γλυκαιμικού 

δείκτη*»

Τι είναι ο γλυκαιμικός δείκτης:

Ο Γλυκαιμικός Δείκτης (Glycaemic Index, 
GI) είναι μία μέθοδος κατάταξης των 
τροφίμων (από το 1-100) που περιέχουν 
υδατάνθρακες, σύμφωνα με το ρυθμό 
αύξησης των επιπέδων σακχάρου στο αίμα 
μετά από την κατανάλωσή τους.

Τρόφιμα με υδατάνθρακες που διασπώνται 
αργά, με αποτέλεσμα την μείωση της 
αύξησης της γλυκόζης στο αίμα, 
θεωρούνται χαμηλού γλυκαιμικού δείκτη 
και διακυμαίνονται στην κλίμακα από το
0 έως το 55 (0-55). 

*Το μείγμα για ψωμί Low GΙ ΕΥ ΖΗΝ
(<54) περιέχει άπεπτο άμυλο (14% επί
του συνολικού αμύλου στο τελικό 
αρτοσκεύασμα) και είναι σύμφωνο με τον 
ισχυρισμό του κανονισμού 432/2012 Ε.Ε:
“Η αντικατάσταση εύπεπτων αμύλων με 
άπεπτο άμυλο στο γεύμα συμβάλλει στη 
μείωση της αύξησης της γλυκόζης στο αίμα 
μετά το συγκεκριμένο γεύμα” σε συνδυασμό  πάντα με μία ποικίλη
και ισορροπημένη διατροφή καθώς και με ένα υγιεινό τρόπο ζωής. 
Ο παραπάνω ισχυρισμός τεκμηριώνεται και πιστοποιείται βάσει της κλινικής 
μελέτης του Διαβητολογικού κέντρου ΔΘΚΑ «ΥΓΕΙΑ» ΔΙΑΒΗΤΟΛΟΓΙΚΟ 
ΑΘΗΝΩΝ. Εντάξτε στην γκάμα σας λειτουργικά προϊόντα με το νέο μείγμα 
για ψωμί Low GI Ευ Ζην με την ποιότητα της Μύλοι Λούλη.
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