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Aromatyczna mieszanka, nadająca pieczywu indywidualny 
charakter oraz wyrazisty smak

Dzięki UNIFERM Ährenspitz zachwycą się 

Państwo smakiem oraz jedynym w swoim 

rodzaju aromatem pieczywa.



Ährenspitz
Rustykalne, aromatyczne pomysły na pieczywo.

Aromatyczny i wyrazisty smak pieczywa 

oraz urozmaicenie – oto czego pragną Klienci. 

Dzięki UNIFERM Ährenspitz łatwo spełnią 

Państwo ich życzenia, poprzez:

√  ujmujący, smak pieczywa,

√  chrupiącą skórkę, rustykalny charakter,

√  oryginalną formę oraz różnorodność 

 pomysłów na pieczywo.

Dzięki temu trafią Państwo z pewnością 

w gusta najbardziej wymagających Klientów.

Korzyści dla piekarni wynikające z używania 

UNIFERM Ährenspitz:

√  pewny i łatwy przerób,

√  wysoka stabilność gary, 

√  doskonale nadaje się do produkcji 

 z zastosowaniem metody Cool rising®, 

√   indywidulany charakter pieczywa poprzez 

 dodanie różnego rodzaju mąk, śrut…

√  niepowtarzalny smak!

Receptura podstawowa: bułka

Aromatyczny chleb żytni

Masa namoczona
(namaczać ok 60 min.)

UNIFERM Ährenspitz

Woda

Ciasto

Mąka pszenna 550

UNIFERM Eisstar

Drożdże UNI Aktiva

Woda

Razem
Wytwarzanie

Miesienie:

Temp. Ciasta:

Spoczynek ciasta: 

Presa:

Gara bel:

Gara końcowa:

Temp. wypieku:

Czas wypieku:

-
-

3,600 kg

4,000 kg

10,000 kg

0,300 kg

0,500 kg

4,000 kg

22,400 kg

intensywne (tak jak bułki)

27-28°C

10 min.

2,000 kg

15 min.

ok. 45 min.

zwyczajowa

ok. 24 min. (na ostatnie
2-3 minuty otworzyć cug)

Masa namoczona
(namaczać ok. 60 min.)

UNIFERM Ährenspitz

Woda

Ciasto      

Mąka żytnia 

UNIFERM Ferment-Sauer 200

UNIFERM MegaStabil

Drożdże UNI Aktiva

Woda ok.

Razem
Przerób:

-
-
-

Wytwarzanie:

Miesienie:

Spoczynek:

Temp. Ciasta:

Czas wypieku:

Temp. wypieku:

 
 

3,600 kg

4,000 kg

 

10,00 kg

0,550 kg

0,150 kg

0,200 kg

5,000 kg

23,500 kg
 

 
 
 

8+1 min.

ok. 25 min.

ok 28°C

ok. 60 min.

260°C spadające do 210°C

Wytwarzanie:

Ciasto:

Ciasto:

Przerób:

Po spoczynku odważyć kęsy ciasta. Następnie 
zwerkować.Obtoczyć w mące i wkładać do formy. 
Wypiekać przy pełnej garze z zaparowaniem.

Wytwarzanie:


