
FermFresh-Kürbis
Pestki dyni w soku z dyni, ukwaszone, do produkcji chleba oraz bułek
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FermFresh-Kürbis
Pestki dyni w soku z dyni, ukwaszone, do produkcji chleba oraz bułek

Chleb DynioVit
Mąka pszenna

Mąka żytnia 

UNIFERM FermFresh-Kürbis

UNIFERM MegaStabil 

Drożdże UNI Aktiva 

Sól

Woda 

Razem

Wytwarzanie:

Mieszanie: 

Temperatura ciasta: 

Spoczynek: 

Naważka: 

Gara:

Czas wypieku:

Temperatura wypieku:

Opcja 1: z szypułką 
Po miesieniu dzielić na kęsy po 580 g i werkować na okrągło 
(32 kęsy z ciasta). Pozostałą część ciasta dzielić na kawałki 
po 20 g (32 kawałki- możliwość odcinania na dzielarce). Po 
wygarowaniu posypać kęsy mąką żytnią, nacinać wokół (6-8 
nacięć) odcisnąć kęs na środkui wkładać pozostawiony 
kawałek ciasta 20 g. 

Opcja 2: bez szypułki      
Po miesieniu odważyć kęsy 600 g i werkować na okrągło. Po 
wygarowaniu posypać kęsy mąką żytnią nacinać wokół (6-8 
nacięć) i odcisnąć kęs na środku. 

 6,000 kg

 4,000 kg

 2,000 kg

 0,150 kg

0,500 kg

0,200 kg

6,500 kg

19,350 kg

5 + 3 min.

27°C

15 min.

1) 580 g, 2) 600 g

40 min.

45 min.

250°C do 210°C

Bułka dyniowa
Mąka pszenna

UNIFERM FermFresh-Kürbis

UNIFERM Eisstar 

Drożdże UNI Aktiva 

Sól

Woda 

Razem

Wytwarzanie:

 10,000 kg

 2,000 kg

 0,300 kg

 0,600 kg

0,200 kg

5,000 kg

18,100 kg

jak zwykłe bułki

UNIFERM FermFresh-Kürbis jest produktem  
z innowacyjnej linii „fresh”- świeżych dodatków 
fermentacyjnych do produkcji pieczywa. 
UNIFERM FermFresh-Kürbis to kombinacja wysokiej 
zawartości soku oraz pestek dyni, ukwaszona, gotowa 
do zastosowania w pieczywie (bez konieczności 
dodawania kwasu do chleba).

Chleb „DynioVit” (na bazie UNIFERM 
FermFresh-Kürbis) z zawartością pestek oraz soku 
z miąższu dyni to pieczywo o regularnym miękiszu, 
z naturalnym, lekko pomarańczowym odcieniem 
oraz smakiem dyni. Innowacyjna forma chleba 
bezpośrednio wskazuje na jego zawartość i smak. 
Chleb pszenno - żytni (50/50) z sokiem oraz pestkami 
dyni dostarcza niepowtarzalnych wrażeń smakowych…

Unikalny smak pieczywa z UNIFERM 
FermFresh-Kürbis to doskonała alternatywa 
w codziennej diecie oraz baza wielu pomysłów na 
pieczywo sezonowe!
 

Skosztuj chleba z natury dyni!


