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ΝΕΑ ΜΕΙΓΜΑΤΑ
Για ψωμί του τοστ

Φρεσκοζυμωμένο ψωμί σε δύο γεύσεις:
σταρένιο και ολικής άλεσης!

ΣΥΝΤΑΓΗ

Υλικά
1.000 γρ. μείγμα 
για τοστ ή μείγμα 
για τοστ ολικής
450 γρ. νερό
40 γρ. μαγιά

Εκτέλεση
1. Αναμειγνύουμε όλα τα υλικά και ζυμώνουμε για 
4 λεπτά στη 1η ταχύτητα και για 12 λεπτά στη 2η.
2. Κόβουμε τη ζύμη σε μπαλάκια και μορφοποιούμε 
τοποθετώντας 6 μπαλάκια σε μια φόρμα.
3. Στοφάρουμε για 60 λεπτά (35°C, 75%RH) και 
ψήνουμε στους 220οC.

Διατίθεται σε συσκευασία 25 κιλών.

ΨΩΜΙ ΤΟΥ ΤΟΣΤ
ΛΕΥΚΟ / ΟΛΙΚΗΣ

Tips
» Για ψωμί του τοστ τύπου brioche προσθέστε στα 1.000 γρ. μείγμα
 για τοστ 150 γρ. αλεύρι Super Αμερικής, 80 γρ. ζάχαρη, 80 γρ.
 μαλακή μαργαρίνη, 460 γρ. νερό, 80 γρ. μαγιά και ένα αυγό.
» Για πολύσπορο ψωμί του τοστ προσθέστε στα 1.000 γρ. μείγμα
 520 γρ. νερό, 40 γρ. μαγιά και 100 γρ. σπόρους δημητριακών.

Σταρένιο

ΜΕΙΓΜΑ
ΓΙΑ ΤΟΣΤ

ΜΕΙΓΜΑ
ΓΙΑ ΤΟΣΤ
ΟΛΙΚΗΣ ΑΛΕΣΗΣ

ΚΑΘΑΡΟ ΒΑΡΟΣ 25 ΚΙΛΑ

ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ:
Αλεύρι σίτου, αλεύρι σίτου ολικής άλεσης (26%), 
ζάχαρη, φυτικό έλαιο (φοινικέλαιο), ξηρά γλουτένη
σίτου, αλάτι, αλεύρι φάβας, βυνάλευρα δηµητριακών, 
γαλακτωµατοποιητές (µονο- και διγλυκερίδια λιπαρών
οξέων, στεαροϋλο-2-γαλακτυλικό νάτριο, λεκιθίνη
σόγιας), σταθεροποιητές (κόµµι γκουάρ, υδροξυπρο-
πυλοµεθυλοκυτταρίνη), συντηρητικά (οξικά άλατα
του νατρίου, προπιονικό ασβέστιο), βελτιωτικά
αλεύρων (θειικό ασβέστιο, ασκορβικό οξύ), ένζυµα.

Μπορεί να περιέχει ίχνη γάλακτος, αυγού, ξηρών
καρπών, αραχίδων (αράπικων φιστικιών), σησαµιού,
σιναπιού και διοξειδίου του θείου.

Μείγµα
για την παραγωγή
ψωµιού για τοστ
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ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Μείγματα για την παραγωγή σταρένιου

και ολικής άλεσης ψωμιού για τοστ

ΔΥΝΑΤΑ ΣΗΜΕΙΑ

Ευκολία και ταχύτητα στην παρασκευή

της ζύμης

Παραγωγή προϊόντων με σταθερές 

προδιαγραφές

Εξάλειψη του αρτοποιητικού λάθους

Σωστός όγκος τελικού προϊόντος

Αυξημένη διατηρησιμότητα του τελικού 

αρτοσκευάσματος

Γευστικό αποτέλεσμα με το επιθυμητό 

σχήμα

Λεπτής κυψέλωσης ψίχα

ΟΦΕΛΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑ

Εξασφαλισμένη σταθερότητα της συνταγής 

από την σωστή επιλογή των πρώτων υλών.

Ευκολία στην παραγωγή, θέλει μόνο μαγιά 

και νερό.

Σταθερή ποιότητα, τέλειο σχήμα, εξαιρετική 

κυψέλωση, μεγάλη ελαστικότητα της φέτας, 

μεγάλη διάρκεια ζωής.

Το προϊόν μπορεί να λειτουργήσει ως βάση 

για την παραγωγή μεγάλης ποικιλίας 

προϊόντων τύπου τοστ, αφού μπορεί να 

συνδυαστεί και με άλλα μείγματα και πρώτες 

ύλες, ώστε να υπάρχει μια τεράστια ποικιλία 

ψωμιού για τοστ στο κατάστημα σας.

ΜΕΙΓΜΑ
ΓΙΑ ΤΟΣΤ

«Για φρεσκο-
ζυμωμένο ψωμί 

του τοστ που 
διατηρεί τη 

φρεσκάδα του 
για μέρες»
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Τα νέα μείγματα για τοστ σας εξασφαλίζουν:

ευκολία και ταχύτητα στην παρασκευή της ζύμης, 

χωρίς έξτρα προσθήκες (π.χ. συντηρητικών, λιπαρών κτλ)

εξάλειψη αρτοποιητικού λάθους 

προϊόντα με σταθερές προδιαγραφές

…με την υπογραφή της ποιότητας της Μύλοι Λούλη.

Προσφέρετε στους πελάτες σας φρεσκοζυμωμένο ψωμί του τοστ που διατηρεί 

την φρεσκάδα του για μέρες με τα νέα μείγματα για τοστ της Μύλοι Λούλη σε 

δυο γεύσεις: σταρένιο και ολικής άλεσης!

Ολικής Άλεσης
ΜΕΙΓΜΑ ΓΙΑ ΤΟΣΤ


