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Koncentrat ciasta biszkoptowego - to gotowa 
mieszanka do wypieku ciast biszkoptowych pozwalająca na 
przygotowanie w bardzo krótkim czasie doskonałego produktu. 
Ciasto cechuje duża elastyczność, co sprawia, że świetnie 
nadaje się do przygotowania spodów biszkoptowych czy rolad. 
Gotowe wypieki mają dużą objętość, drobny, równomierny 
miękisz oraz ładny, kremowy kolor. 

Dozowanie:

Przygotowanie:

Wypiekanie:

Receptura:

25-35 min. 4-6 min.

190  C 240  C

Wszystkie składniki dokładnie 
wymieszać przez około 10 min. na 
średnich obrotach. Masę przelać 
do formy 60 x 40 cm. 

1000 g
  750 g
  150 g

1000 g
1000 g
  150 g

mieszanki mieszanki

jaj jaj

wody wody

Spody do tortów, 
ciast 

Rolada

puszysta konsystencja 

powtarzalność wypieku 

idealny do ciast i tortów

szybki w przygotowaniu  

Stwórz idealny tort- przełóż gotowy biszkopt kremem z bitej śmietany 
i stabilizatora  s.17
Więcej pomysłów na www.soreno.pl

BISZKOPT
KONCENTRAT CIASTA BISZKOPTOWEGO

Opakowanie: worek 20 kg
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CHOCO BISZKOPT
KONCENTRAT CIASTA BISZKOPTOWEGO

O SMAKU KAKAOWYM 

Koncentrat ciasta biszkoptowego - to gotowa 
mieszanka do wypieku ciast biszkoptowych pozwalająca na 
przygotowanie w bardzo krótkim czasie doskonałego produktu. 
Ciasto cechuje duża elastyczność, co sprawia, że świetnie 
nadaje się do przygotowania spodów biszkoptowych czy rolad. 
Gotowe wypieki mają dużą objętość, drobny, równomierny 
miękisz oraz ładny, brązowy kolor. 

Dozowanie:

Przygotowanie:

Wypiekanie:

Receptura:

25-35 min. 4-6 min.

190  C 240  C

Wszystkie składniki dokładnie 
wymieszać przez około 10 min. na 
średnich obrotach. Masę przelać do 

formy 60 x 40 cm. 

1000 g
  750 g
  150 g

1000 g
1000 g
  150 g

mieszanki mieszanki

jaj jaj
wody wody

Spody do tortów, 
ciast 

Rolada

intensywny kakaowy smak 

puszysty i delikatny miękisz

sprężysta struktura wypieku

długo zachowuje świeżość 

Stwórz idealny tort- przełóż gotowy biszkopt kremem z bitej 
śmietany i stabilizatora  s.17
Więcej pomysłów na www.soreno.pl

Opakowanie: worek 20 kg
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SUPER CHOCO
KONCENTRAT CIASTA CZEKOLADOWEGO

Dozowanie:

Przygotowanie:

Wypiekanie:

Receptura:

25-35 min.

175  C -

Odmierzoną ilość wody, oleju i jaj 
wlewamy do zbiornika, następnie 
wsypujemy koncentrat mieszając. 

Mieszamy na średnich obrotach przez 
około 4-5 min.  

1000 g
  350 g
  450 g
  100 g

mieszanki

jaj

wody

oleju

185  C

Super Choco -  to wysokiej jakości produkt, który zapewnia 
wyrazisty, czekoladowy smak, długą świeżość oraz stwarza 
możliwość różnorodnego zastosowania w wyrobach 
cukierniczych. Wyśmienicie smakuje w połączeniu z czekoladą, 
bitą śmietaną czy owocami. 

intensywny czekoladowy smak 

niezwykły zapach i aromat czekolady

sprężysta  struktura wypieku

wiele moż l iwości  wykorzystania 
mieszanki 

wilgotny miękisz

Z mieszanki wypieczesz również: mufny czekoladowe, babkę 
czekoladową. Więcej pomysłów na www.soreno.pl

Opakowanie: worek 10 kg
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JOGURTOWE SOFT Najwyższej jakości składniki użyte do 
produkcji koncentratu zapewniają możliwość uzyskania keksów, mufn 
i innych ciast o dużej wilgotności. Ciasto jogurtowe zapewnia 
niezapomniany smak i aromat oraz delikatny miękisz o naturalnym 
kolorze. Dużym atutem ciasta jest długotrwała świeżość wypieków. 

Koncentrat ciasta jogurtowego jest gotową bazą do idealnego 
świątecznego keksa z bakaliami oraz spodów do innych ciast.

doskonale utrzymuje owoce i nadzienia

idealne jako baza do ciast świątecznych

ma delikatny miękisz o naturalnym kolorze

gotowy wypiek można wykorzystać na 
wiele sposobów

Opakowanie: worek 20 kg

Dozowanie:

Przygotowanie:

Wypiekanie:

Receptura:

25-35 min. 45-55 min.

175  C - 185 C

Odmierzoną ilość składników 
łączymy ze sobą. Mieszamy przez 

5 min. płaskim mieszadłem.

1000 g
  400 g
  400 g
  100 g

  500 g
  225 g
  200 g
  250 g

mieszanki mieszanki
jaj jaj
oleju oleju

Ciasta i mufny: Keks:

wody bakali

170  C - 180 C
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JOGURTOWE SOFT
KONCENTRAT CIASTA JOGURTOWEGO



BABKA MONTE
KONCENTRAT BABKI PIASKOWEJ

Dozowanie:

Przygotowanie:

Wypiekanie:

Receptura:

40 min.

Odmierzoną ilość wody wlewamy do 
zbiornika, następnie wsypujemy koncentrat 
mieszając, dodajemy jaja i olej. Mieszamy 

na średnich obrotach mieszadłem typu liść 
przez około 3-4 min.  

1000 g
  450 g
  450 g
  100 g

mieszanki
jaj

wody
oleju

185  C

Babka Monte - to mieszanka do wypieku przepysznych ciast 
biszkoptowo - tłuszczowych o dużej delikatności, wilgotności, lekkiej 
konsystencji oraz regularnej strukturze miękiszu. Wysoka jakość 
produktu gwarantuje stabilność i powtarzalność wypieków. 

Opakowanie: worek 20 kg

BABKA KARMELOWABABKA JOGURTOWA BABKA CYTRYNOWA

BABKA MAŚLANA BABKA BLACK STAR BABKA POMARAŃCZOWA

BABKA MAKOWA
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BABKA 10%
KONCENTRAT BABKI PIASKOWEJ

Mieszanka Babka 10% - to mieszanka do wypieku 
przepysznych ciast biszkoptowo - tłuszczowych o dużej 
delikatności, wilgotności, lekkiej konsystencji oraz regularnej 
strukturze miękiszu. Wysoka jakość produktu gwarantuje 
stabilność i powtarzalność wypieków. 

gwarancja dużej objętości babki 

łatwa i szybka w przygotowaniu 

ma delikatny miękisz o naturalnym kolorze

gotowy wypiek można wykorzystać na 
wiele sposobów

Dozowanie:

Przygotowanie:

Wypiekanie:

Receptura:

40-50 min.

180 C

Wymieszać  wszystkie składniki  
razem przez 4-6 min. na średnich 

obrotach. 

  100 g
  450 g
  450 g
  550 g
  400 g

koncentratu babki 10 %

mąki pszennej typ 500
cukru

 jaj
oleju

Z koncentratów na babki piaskowe wypieczesz pyszne spody do 
ciast i tortów.  Więcej pomysłów na www.soreno.pl

Opakowanie: worek 10 kg
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Opakowanie: worek 15 kg

PIERNIK
KOSZALIŃSKI

KONCENTRAT CIASTA PIERNIKOWEGO

PIERNIK KOSZALIŃSKI - to  koncentrat ciasta piernikowego.
Jest mieszanką biszkoptowo - tłuszczową z dodatkiem starannie 
dobranych przypraw korzennych. Szybki i prosty w przygotowaniu, 
bardzo smaczny, miękki i wilgotny. Dobrze sprawdza się zarówno w 
dużych jak i małych formach, łączy się z bakaliami, kremem, marmoladą 
i czekoladą. 

Dozowanie:

Przygotowanie:

Wypiekanie:

Receptura:

ok. 15 min. 

Wszystkie składniki dokładnie wymieszać 
na wolnych obrotach przez około 5 min. do 

uzyskania jednolitej konsystencji. 

1000 g
  350 g
  300 g
  100 g
  200 g

mieszanki
jaj

wody
oleju

170  - 190  C

marmolady

aromatyczny i wilgotny miękisz

idealny na ciasteczka piernikowe

mieszanka 100% bez dodatku mąki

z dodatkiem wyselekcjonowanych 
przypraw

Z koncentratu ciasta piernikowego możesz wykonać również babkę 
piernikową. Receptura oraz przygotowanie pozostają bez zmian. Więcej 
pomysłów na www.soreno.pl
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SUPER KRUCHE
KONCENTRAT CIASTA KRUCHEGO

SUPER KRUCHE - mieszanka do przygotowywania tradycyjnego 
ciasta kruchego lub półkruchego. Znakomicie sprawdza się przy 
wypieku ciasteczek, tartaletek, tarty oraz spodów do serników. 
Delikatny waniliowy aromat, naturalna barwa, kruchość oraz łatwość 
przygotowania to główne atuty mieszanki Super Kruche. 

idealnie służy jako kruszonka 

ma delikatny maślany smak 

ciasteczka można wyrabiać maszynowo

stanowi bazę tradycyjnych ciast i kruchych 
ciasteczek 

Doskonale nadaje się do produkcji na multidropie. Z mieszanki do 
wypieku SUPER KRUCHE  możesz również wykonać spody do ciast. 

Dozowanie:

Przygotowanie:

Wypiekanie:

Receptura:

20-30 min.

170  C - 190 C

Odmierzoną ilość składników 
łączymy ze sobą. Mieszamy do 

uzyskania jednolitej konsystencji. 

1000 g
    50 g
  420 g

mieszanki

jaj
margaryny

Opakowanie: worek 20 kg
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CIASTO PARZONE
KONCENTRAT CIASTA PARZONEGO

CIASTO PARZONE - to mieszanka idealna do wypiekania: 
eklerów, ptysi oraz spodów do karpatki, jak również wysmażania 
gniazdek tzw.pączków wiedeńskich. Gotowe produkty nie są 
nasiąknięte tłuszczem, mają delikatną i lekką strukturę. Zaletą 
produktu jest również przygotowanie ciasta metodą na zimno. 

delikatna i lekka struktura ciasta 

ciasto nie nasiąka tłuszczem 

naturalny smak bez dodatku cukru 

wiele sposobów użycia gotowego 
produktu 

Połącz wypieczone ciasto parzone i stwórz perfekcyjną karpatkę z 
kremem FULL KREM, eklery i ptysie z  kremem PTYŚ oraz gniazdka 
wiedeńskie z dodatkiem pomady. 

Dozowanie:

Przygotowanie:

Wypiekanie:      /      Smażenie:

Receptura:

25  min. 

Wszystkie składniki połączyć ze sobą. 
Mieszać około 3-4 min. do uzyskania 

jednolitej konsystencji. 

1000 g
2000 g

mieszanki

wody

220  C -

od 3 do 6 min.
strona

180  C 230  C

Opakowanie: worek 10 kg
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KOKOSANKA
KONCENTRAT CIASTA KOKOSOWEGO

KOKOSANKA - to gotowa mieszanka cukiernicza, dzięki której w 
bardzo prosty i szybki sposób można przygotować ciastka typu 
kokosanki oraz masę kokosową. Ciastka można produkować ręcznie, 
jak i na urządzeniach do produkcji ciastek. Kokosanki z mieszanki 
utrzymują odpowiednią formę i wilgotność. 

miękka i wilgotna struktura wypieku

delikatny słodki smak

łatwość przygotowania

powtarzalność produkcji

Receptura:

20 min.

180  C - 190 C

Wszystkie składniki połączyć ze sobą. Wymieszać 
na szybkich obrotach przez około 

3 - 4 min. do uzyskania jednolitej konsystencji. 

          1000 g
500 g - 600 g

mieszanki

wody

Wypiekanie:

Przygotowanie:

Dozowanie:

Doskonale nadaje się do produkcji na multidropie. Z mieszanki do 
wypieku kokosanek możesz również wykończyć lub przełożyć ciasta. Opakowanie: worek 10 kg

10



CIASTKA 
ORKISZOWE

KONCENTRAT CIASTA ORKISZOWEGO

CIASTKA ORKISZOWE - gotowa mieszanka cukiernicza 
pozwalająca na szybki i powtarzalny wypiek pysznych ciastek 
orkiszowych. Są lekko kruche,  miękkie, o wspaniałym smaku, który 
nadaje im mąka orkiszowa. Połączenie takich składników jak ziarna 
słonecznika, sezamu, płatków żytnich oraz owsianych sprawia, że ciastko 
orkiszowe to produkt o dużych wartościach energetycznych i odżywczych. 

Dozowanie:

Przygotowanie:

Wypiekanie:        

Receptura:

20 - 30 min. 

Wszystkie składniki połączyć ze sobą. 
Mieszać około 3-4 min. do uzyskania 

jednolitej konsystencji. 

1000 g
  420 g

mieszanki
margaryny

180  C 

produkt w 100% naturalny

bez zagęstników, bez wzmacniaczy smaku, 
bez konserwantów, bez emulgatorów, bez 
polepszaczy smaku

posiada wysokie wartości odżywcze i energetyczne 

Z mieszanki do wypieku ciastek możesz wykonać również spody do ciast. 
Skorzystaj z naszej receptury na Sernik na spodzie orkiszowym.  Znajdziesz 
go na www.soreno.pl

LAUREAT kategorii 
„Najlepszy komponent” 

na Sweet Targach 

Opakowanie: worek 10 kg
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CIASTO 
MARCHEWKOWE

KONCENTRAT CIASTA MARCHEWKOWEGO

CIASTO MARCHEWKOWE - to propozycja aromatycznego 
ciasta biszkoptowo-tłuszczowego. Duża zawartość marchwi i 
charakterystyczna korzenna nuta oraz delikatna i równa struktura 
ciasta, to przepis na udany wypiek. Dodatkowo mieszanka ta długo 
zachowuje świeżość i utrzymuje owoce na gotowym wypieku.  
Idealne w połączeniu z dynią i pomarańczą.

wysoka zawartość beta karotenu

delikatna struktura ciasta

Dozowanie:

Przygotowanie:

Wypiekanie:

Receptura:

45 min.

170  C - 180 C

Wszystkie składniki połączyć ze sobą. 
Wymieszać na szybkich obrotach przez 
około 3 - 4 min do uzyskania jednolitej 

konsystencji. 

         2500g
700g
700g
600g 
600g
800g

mieszanki

jaj
oleju
wody
nadzienia dynia - pomarańcza
kruszonki

Opakowanie: worek 20 kg

charakterystyczna korzenna nuta

długo zachowuje świeżość wypieku
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KREM FUN
KREM BUDYNIOWY O SMAKU 

WANILIOWYM

Krem budyniowy  termostabilny  w wersji PREMIUM o głębokim 
waniliowym smaku. Jego zaletą jest możliwość zastosowania 
bezpośrednio w produkcie. Doskonale sprawdza się po 
zapieczeniu jak i połączeniu go ze śmietaną lub tłuszczami. 
Utrzymuje gładką konsystencję po wypieku. 

produkt termostabilny

ma głęboki waniliowy smak

idealny do formowania i dekorowania

ma sprężystą strukturę

Dozowanie:

Przygotowanie:

Receptura:

Odmierzoną ilość wody wlewamy do 
zbiornika, następnie wsypujemy 

koncentrat mieszając. Mieszamy  na 
średnich obrotach. Krem po wymieszaniu 

jest gotowy do spożycia. 

   350 g - 400 g
             1000 g 

mieszanki

wody

Ubij Krem budyniowy ze śmietaną lub tłuszczem, a uzyskasz delikatny 
krem do wypełnień ptysiów lub eklerów. 

Opakowanie: worek 20 kg

13



 KREM FORTE
KREM BUDYNIOWY NA ZIMNO

To mieszanka do sporządzenia tradycyjnego kremu na zimo, która 
idealnie nadaje się do wypełnienia ciast deserowych i przekładanych. 
Jest wyjątkowo wygodny w użyciu - błyskawiczny w przygotowaniu i o 
szerokiej gamie zastosowań. Cechuje go niepowtarzalny smak, 
wyrazisty kolor oraz stabilna konsystencja po schłodzeniu.  

produkt termostabilny 

ma głęboki śmietanowy smak 

idealny do formowania, wypełniania i dekorowania

ma sprężystą strukturę 

Ubij Krem budyniowy ze śmietaną lub tłuszczem i uzyskasz delikatny 
krem do wypełnień ptysiów lub eklerów. 

Dozowanie:

Przygotowanie:

Receptura:

Do 1000 g wody dodać 350g koncentratu i 
dokładnie wymieszać. Czas mieszania to około 

2-3 min. na średnich obrotach. 

  350 g
 1000 g

mieszanki

wody 

mrożenie              tak

pieczenie            tak  

Opakowanie: worek 10 kg, 20 kg

14



KREM JOKER
KREM BUDYNIOWY 

Przygotowanie:

Receptura:

Odmierzoną ilość wody wlewamy do 
zbiornika, następnie wsypujemy 

koncentrat mieszając. Mieszamy na 
średnich obrotach przez około 

3-4 min. lub do momentu całkowitego 
rozpuszczenia składników. 

Tak przygotowaną mieszankę należy 
odstawić na 15 min. 

  400 g
1000 g

mieszanki
wody

mrożenie              tak

pieczenie            tak  

To krem budyniowy na z imno,  te rmostab i lny ,  ła twy 
i niezawodny w przygotowaniu, trwale daje się formować, dobrze 
łączy się z produktami, takimi jak śmietana i tłuszcze. Jego 
delikatny budyniowo-waniliowy smak oraz wyrazisty kolor 
znakomicie nadaje się do różnego rodzaju drożdżówek, słodkich 
bułek itp. 

dzięki sprężystej strukturze łączy się ze 
śmietaną lub tłuszczami 

nie traci objętości pod wpływem 
temperatury 

nie nasiąka tłuszczem 

można go zapiekać oraz mrozić 

Ubij Krem budyniowy ze śmietaną lub tłuszczem i uzyskasz delikatny krem 
do wypełnień ptysiów lub eklerów. 

Opakowanie: worek 20 kg
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 KREM PTYŚ
KREM DO WYPEŁNIEŃ NA ZIMNO

Dozowanie:

Przygotowanie:

Receptura:

Do 1000 g wody dodać 400g koncentratu i 
dokładnie wymieszać. Czas mieszania to około 

2-3 min. na średnich obrotach. 

  400 g
 1000 g

mieszanki

wody 

KREM PTYŚ - to mieszanka do sporządzenia tradycyjnego kremu na 
zimno, który idealnie nadaje się do wypełnienia ciast deserowych i 
przekładanych. Jest wyjątkowo wygodny w użyciu - błyskawiczny w 
przygotowaniu i o szerokiej gamie zastosowań. Cechuje się 
niepowtarzalnym smakiem, wyrazistym kolorem oraz stabilną 
konsystencją po schłodzeniu.  

idealny do nadziewania pączków i ciast

delikatna budyniowa konsystencja 

niezapomniany smak i aromat 

bardzo szybkie i łatwe wykonanie 

Połącz z kremem wypieczone ciasto parzone i stwórz perfekcyjne eklery i ptysie. Doskonały do 
nadziewania napoleonek. 

Opakowanie: worek 10 kg

16



KREM FULL
KREM TYPU PATISSIERE

KREM FULL - to delikatny budyniowy krem przeznaczony do wypełnień i 
dekoracji ciast. Charakteryzuje się jedwabistą konsystencją i pełnym, 
naturalnym, waniliowo - budyniowym smakiem. Full Krem można łączyć 
z aromatami, kawałkami owoców itp. Dozowanie:

Przygotowanie:

Receptura:

Odmierzoną ilość wody wlewamy do 
zbiornika, następnie wsypujemy 

koncentrat mieszając. Mieszamy na 
średnich obrotach  przez około 

3 - 4 min. lub do momentu całkowitego 
rozpuszczenia składników. 

Tak przygotowaną mieszankę należy 
odstawić na 15 min. 

  400 g
1000 g

mieszanki
wodydzięki sprężystej strukturze łączy się z 

owocami 

nie traci objętości pod wpływem 
temperatury 

nie nasiąka tłuszczem 

można go zapiekać oraz mrozić 

Krem Full idealnie sprawdzi się przy wypełnianiu wszelkiego rodzaju ptysi i 
eklerów lub jako wypełnienie tart lub tartaletek. 

Opakowanie: worek 10 kg
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opakowanie:
worek 5 kg, 10 kg
dozowanie:
200 g :1000 g wody

GALARETKI -  idealny dodatek  do ciast z owocami oraz na zimno, jak  również do 
wszelkiego rodzaju deserów ze śmietaną. 

WIŚNIOWA TRUSKAWKOWAPOMARAŃCZOWACYTRYNOWA

GALARETKI

NA BAZIE WYŁĄCZNIE NATURALNYCH BARWNIKÓW 
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Dozowanie:

Przygotowanie:

Receptura:

Odmierzoną ilość wody wlewamy do zbiornika. 
Następnie wsypujemy koncentrat mieszając. 

Miksujemy na szybkich obrotach przez około 
5 minut lub do momentu uzyskania prawidłowej 

konsystencji. 

  500 g
1000 g

mieszanki

wody

SOFT  CREAM - to koncentrat bitej śmietany w proszku. Łatwy 
w  przygotowaniu. Po ubiciu nie pęka, utrzymuje właściwą 
konsystencję, ma doskonały smak. Polecany do przekładania 
wszelkiego rodzaju ciast, tortów, deserów itp. 

SOFT CREAM
KONCENTRAT DO BITEJ ŚMIETANY 

W PROSZKU

nie pęka po ubiciu

doskonały smak

idealny do tortów

Opakowanie: worek 10 kg
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BRZOSKWINIA-MARAKUJA

CZARNA PORZECZKA 

BANANOWY CAPPUCCINONEUTRALNY BIAŁA CZEKOLADA

CZEKOLADA CYTRYNA GRUSZKA

KORZENNY MALINA TIRAMISU TRUSKAWKA 

STABILIZATORY
NEUTRALNY, OWOCOWY i SMAKOWE

Schłodzona śmietankę ubić bez cukru.
Odważoną ilość stabilizatora wsypać do 
wody i dokładnie wymieszać.
Następnie dodać do ubitej śmietany i 
delikatnie wymieszać.

STABILIZATOR - 200 g
WODA 20 C - 250 g

UBITA ŚMIETANA 30% BEZ CUKRU - 1000 g

Opakowanie: karton 6kg ( 6x worek 1 kg)

Stabilizator neutralny występuje również: worek 6 kg

stabilna i sprężysta konsystencja

proste i szybkie przygotowanie

szeroki wachlarz smaków

bogaty smak i aromat

tylko naturalne składniki

Idealny do wszystkich rodzajów wypieków i deserów.

Na bazie owoców liolizowanych 
i naturalnych składników.
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Gotowe do użycia nadzienia makowe 
przygotowane z najwyższej jakości trzykrotnie 
mielonego zaparzonego maku. Użycie masy 
makowej SORENO eliminuje pracochłonny proces 
przygotowywania tradycyjnej masy makowej. 
Można ją łączyć z aromatami, bakaliami, 
okruchami itp. 

50% 40%

To profesjonalny puder do dekorowania wyrobów 
cukierniczych takich jak pączki, ciastka, babki, ciasta 
biszkoptowe, tłuszczowe, owocowe i inne. Nie nasiąka 
tłuszczem, nie wilgotnieje, nie topi się pod wpływem 
temperatury. Jego dodatkową zaletą jest posmak 
lodowej świeżości.  

Powszechnie stosowana w cukiernictwie przyprawa, 
sporządzona z cukru i waniliny. Może być stosowany w 
miejsce zwykłego cukru, zwłaszcza tam gdzie aromat 
świeżej wanilii jest szczególnie pożądany, przy produkcji 
różnych ciast, kremów czy nadzień. 

MASY MAKOWE
MAKUŚ I PIEGUS

MAKUŚ - PIEGUS -

Opakowanie: worek 10 kg Opakowanie: karton 12 kg ( 6x2 kg)

PUDER DEKORACYJNY 
NIETOPLIWY

CUKIER WANILINOWY

Opakowanie: worek 15 kg 
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MIX CHEŁMSKI
MIESZANKA MĄCZNA 

DO WYPIEKU PIECZYWA

Dozowanie:

Przygotowanie:

Receptura:

Wszystkie składniki wsypać do dzieży 
i wymieszać ciasto. Pozostawić do 

fermentacji wstępnej. Następnie podzielić 
na kęsy i wykładać do form lub 

koszyków. Pozostawić do fermentacji 
końcowej. 

3000 g
3500 g
3500 g 
  400 g
7000 g

mieszanki

mąki pszennej typ 750

mąki żytniej typ 720

drożdży 
wody 

MIX CHEŁMSKI - to 30% mieszanka mączna przeznaczona do 
produkcji pieczywa pszenno-żytniego wieloziarnistego. Wysoka 
zawartość ziaren wchodzących w skład mieszanki powoduje, że 
chleb Chełmski to doskonałe źródło witamin, kwasów 
nienasyconych tłuszczowych oraz mikroelementów, które 
sprawiają, że pieczywo ma wyjątkowy smak  oraz na długo 
zachowuje świeżość. 

niezwykłe walory smakowe

doskonałe źródło witamin 

łatwy i szybki w przygotowaniu 

miękki i wilgotny miękisz oraz chrupiąca skórka na zewnątrz 
Opakowanie: worek 25 kg
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MIX DYNIOWY
MIESZANKA MĄCZNA 

DO WYPIEKU PIECZYWA

Dozowanie na chleb:

Przygotowanie:

Wszystkie składniki wsypać do dzieży 
i wymieszać ciasto. Pozostawić do 

fermentacji wstępnej. Następnie podzielić 
na kęsy i wykładać do form lub 

koszyków, następnie pozostawić do 
fermentacji końcowej. 

5000 g
2500 g
2500 g
  400 g
6000 g

mieszanki
mąki pszennej typ 750 
mąki żytniej typ 720
drożdży 
wody

Receptura 

Dozowanie na bułki:

5000 g
5000 g
  500 g
5000 g
    50 g
    75 g

mieszanki

mąki pszennej typ 500

drożdży 
wody
soli
cukru

MIX DYNIOWY - to 50 % mieszanka mączna do produkcji pieczywa 
dyniowego o szerokim zastosowaniu. Z mieszanki dyniowej możemy 
uzyskać pieczywo pszenne, żytnie oraz mieszane. Koncentrat  
charakteryzuje się wysoką zawartością pestek dyni , co korzystnie 
wpływa na walory smakowe, jak i zdrowotne. Oprócz pestek dyni, 
mieszanka zawiera również ziarna siemienia lnianego, 
które mają korzystny wpływ na nasz układ pokarmowy.  

zawartość siemienia lnianego poprawia trawienie 

pestki dyni nadają wypiekom wyjątkowy smak 

łatwy i szybki w przygotowaniu 

z mieszanki można wypiec zarówno chleby jak i bułki 

Pestki dyni wspierają układ odpornościowy, mają działanie alkalizujące 
oraz są świetnym źródłem witaminy E. 

Opakowanie: worek 25 kg
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MIX JAMNEŃSKI 
MIESZANKA MĄCZNA 

DO WYPIEKU PIECZYWA

Dozowanie:

Przygotowanie:

Receptura:

Wszystkie składniki wsypać do dzieży 
i wymieszać ciasto. Pozostawić do 

fermentacji wstępnej. Następnie podzielić 
na kęsy i wykładać do form lub 

koszyków. Pozostawić do fermentacji 
końcowej. 

Czas pieczenia: 35 min
Temperatura pieczenia: 190  C - 230  C

4000 g
6000 g
  500 g 
8500 g
1000 g

mieszanki

mąki żytniej typ 720
drożdży 
wody 

MIX JAMNEŃSKI Z ORKISZEM - to mieszanka do wypieku 
pełnowartościowego pieczywa z wysoką zawartością cynku, miedzi, 
selenu, witaminy A i E oraz błonnika pokarmowego. Cechuje się 
łatwością przygotowania oraz długą świeżością po wypieczeniu. 
Mieszanka Jamneńska z orkiszem to gwarancja niepowtarzalnego 
smaku. 

jest zaliczany do pieczywa lekkostrawnego

ma delikatnie chrupiącą skórkę i wilgotny miękisz

wysoka zawartość orkiszu nadaje wypiekom wyjątkowy smak 

gotowy wypiek jest bogaty w wartości odżywcze

Dzięki zawartości orkiszu oraz mąki orkiszowej wypieczone pieczywo: 
chleb oraz bułki mają delikatny kwaskowy posmak. 

Opakowanie: worek 25 kg
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MIX SOJOWY
MIESZANKA MĄCZNA 

DO WYPIEKU PIECZYWA

MIX SOJOWY -  to innowacyjna 20 % mieszanka mączna do 
produkcji pieczywa wieloziarnistego z dodatkiem soi (ponad 43%).
Mix sojowy jest łatwy w przygotowaniu, charakteryzuje się bogatym 
i wyrazistym smakiem i aromatem. 

ma niezapomniany smak i aromat, chrupiącą skórkę i delikatny miękisz

jest cennym źródłem białka i kwasów tłuszczowych

codzienne spożywanie chleba sojowego reguluje pracę układu trawiennego 

Z mieszanki MIX SOJOWY wypieczesz idealny chleb z chrupiącą skórką, 
aromatyczne bułki oraz  paluchy, które z pewnością traą w gusta 
osób dbających o linię i zdrowy tryb życia. 

Dozowanie:

Przygotowanie:

Receptura:

Wszystkie składniki wsypać do dzieży 
i wymieszać ciasto. Pozostawić do 

fermentacji wstępnej. Następnie podzielić 
na kęsy i wykładać do form lub koszyków. 

Pozostawić do fermentacji końcowej. 

2000 g
4000 g
4000 g
  400 g
5500 g
  100 g

mieszanki

mąki pszennej typ 750 

mąki żytniej typ 720

drożdży 

wody
soli

Dozowanie na bułki:

1250 g
5000 g
  500 g
4000 g
  125 g
      8 g

mieszanki

mąki pszennej typ 500

drożdży 
wody
soli

cukru

Opakowanie: worek 25 kg25



SAMO 
ZIARNO

MIESZANKA ZIAREN
DO WYPIEKU PIECZYWA

SAMO ZIARNO - to mieszanka do wypieku pełnowartościowego 
pieczywa wyłącznie na bazie wyselekcjonowanych ziaren. Nie zawiera 
mąki. Cechuje się długą świeżością po wypieczeniu. Dzięki swoim 
właściwościom ma korzystny wpływ na zdrowie. Nie zawiera 
polepszaczy, konserwantów, spulchniaczy . Jest produktem 100 % 
naturalnym.

błonnik - wspomaga trawienie 

Fit - idealny dla osób dbających o linię 

bez  zbędnych cukrów

ziarna bogate w tłuszcze omega 3 i omega 6 poprawiają pamięć
 i koncentrację 

SAMO ZIARNO to produkt o bogatym smaku zawierający wyselekcjonowane 
składniki. Dzięki połączeniu ziaren korzystnie wpływa na zdrowie i w 
przeciwieństwie do innych produktów naturalnych, jego spożywanie to sama 
przyjemność. 

Dozowanie:

Przygotowanie:

Receptura:

Mieszankę wsypać do dzieży i połączyć z 
pozostałymi składnikami do uzyskania 
jednorodnej masy. Mieszać na wolnych 

obrotach około 2-3 min. Następnie naważki 
o gramaturze 850 g rozdzielić do form i 

pozostawić do leżakowania na 1,5 - 2 h. W 
trakcie tego procesu należy spryskiwać wodą 
powierzchnię ciasta. Piec bez zaparowania 
około 60 min. w temp. 180 C. Na koniec 
wyjąć z form i pozostawić do osuszenia - 

około 10 min. Chleb zdatny do spożycia po 
24 h leżakowania. 

1000 g  
  200 g
    80 g 
    80 g
  900 g
    25 g

mieszanki
pestek dyni
miodu 

wody 
oleju

soli

Opakowanie: worek 20 kg
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MIX 
SŁONECZNIKOWY

MIESZANKA MĄCZNA 
DO WYPIEKU PIECZYWA

Dozowanie:

Receptura na chleb i bułki:

3000 g
3500 g
3500 g 
  400 g
7000 g

mieszanki

mąki pszennej typ 750

mąki żytniej typ 720

drożdży 
wody 

Przygotowanie:

Wszystkie składniki wsypać do dzieży 
i wymieszać ciasto. Pozostawić do 

fermentacji wstępnej. Następnie podzielić 
na kęsy i wykładać do form lub koszyków. 

Pozostawić do fermentacji końcowej. 

MIX SŁONECZNIKOWY- w łatwy sposób upieczesz bułki 
słonecznikowe oraz wspaniały aromatyczny chleb słonecznikowy. 
Najwyższej jakości 30% mieszanka do produkcji pieczywa 
słonecznikowego o wyjątkowych właściwościach użytkowych 
i żywieniowych. Starannie dobrane ziarna słonecznika i naturalne słody 
powodują, że mieszanka jest bardzo uniwersalna. 

wysoka zawartość słonecznika 

aromatyczny zapach i niezapomniany smak 

gotowy wypiek długo zachowuje 
świeżość

korzystny dla zdrowia

łatwy w przygotowaniu
Codzienne spożywanie pieczywa słonecznikowego uzupełnia braki witamin oraz 
dostarcza dobre kalorie. 

Ziarna słonecznika są bogate w witaminę E, mającą duży wpływ na witalność.

Opakowanie: worek 25 kg
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MIX GRODZKI
MIESZANKA MĄCZNA

DO WYPIEKU PIECZYWA

Mix Grodzki -  to 30 % mieszanka przygotowana do wypieku 
pełnowartościowego pieczywa o wydłużonym terminie przydatności do 
spożycia. Duże zawartości mąki graham oraz naturalnego zakwasu 
żytniego gwarantują uczucie pełnego smaku i unikalnego, delikatnego 
aromatu po wypieku. Uzupełniony ziarnami słonecznika i siemienia 
lnianego jest pieczywem bogatym w błonnik i z pewnością zaspokoi gusta 
najwybredniejszych konsumentów. 

bogaty w błonnik 

pieczywo pełnowartościowe

równomierny miękisz po wypieku

długo zachowuje świeżość 

jest łatwy w przygotowaniu 

Dozowanie:

Przygotowanie:

Receptura:

Wszystkie składniki ciasta wymieść do 
normalnej  konsystencji. Odstawić ciasto do 
wstępnej fermentacji na około 20 min. pod 
przykryciem. Następnie odważyć pożądaną 

gramaturę i uformować kęsy ciasta. 
Fermentować ponownie w temperaturze
 33- 35 C i w wilgotności powietrza 85% 
przez kolejne 45 minut. Następnie piec z 

zaparowaniem pieca.  

3000 g
5000 g
2000 g
  300 g
6200 g

mieszanki 
mąki pszennej typ 750

drożdży

mąki żytniej typ 720 

wody

Opakowanie: worek 25 kg
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ZACIEMNIACZ DO 
PIECZYWA DRAGON

Opakowanie: worek 25 kg Opakowanie: worek 25 kg

SUPER DEKOR SUPER ZIARNO

Opakowanie: worek 15 kg 

Mieszanka ciętych i suszonych ziaren do pieczywa. 
Super ziarno jest to mieszanka wyselekcjonowanych 
ziaren:
ciętego jęczmienia, pszenicy, żyta, owsa, śruty sojowej, 
słonecznika, sezamu oraz siemienia lnianego. 
Mieszanka jest przeznaczona do wzbogacania 
pieczywa wewnątrz.  

Mieszanka ziaren i płatków do pieczywa. Jest 
przeznaczona do dekoracji pieczywa. 
W skład wchodzą: płatki pszenne, płatki 
owsiane, sezam, owies, płatki jęczmienne, 
słonecznik oraz siemię lniane. Nie wymaga 
namaczania. 

Nowe rodzaje Super Dekorów:

Mieszanka Super Dekor z Dynią

Mieszanka Super Dekor z Soją

Mieszanka Super Dekor 5 składników

Mieszanka Super Dekor Złocisty 

Zaciemniacz DRAGON to kompozycja naturalnych 
słodów jęczmiennych. Jego podstawową funkcją 
jest zaciemnienie pieczywa gatunkowego. Dzięki 
zastosowaniu specjalnego, wyselekcjonowanego 
słodu nadaje wyrobom gotowym również delikatny, 
typowo słodowy aromat. 

Sposób uzycia:

0,3 -1%  w stosunku do użytej mąki 

Na 10 kg mąki należy zastosować 
od 30 g  do 100 g naturalnego 

preparatu. 

Sposób uzycia:

Mieszankę namoczyć w 
ciepłej wodzie na około 60 

minut. 
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