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NADZIENIE ŻELOWE – PASTRYFILL MARAKUJA
INFORMACJE OGÓLNE
Seria nadzie? ?elowych to komponenty charakteryzuj?ce si? intensywnym, owocowym smakiem, wyrazistym aromatem
oraz naturalnym kolorem. Starannie wyselekcjonowane owoce u?yte do wyrobu tej linii produktów pozwoli?y uzyska?
nadzienia cukiernicze o 25% zawarto?ci owoców i idealnie g?adkiej strukturze, które mo?na wykorzysta? na wiele ró?nych
sposobów, równie? na maszynach typu Multi Drop.
Wysoka termostabilno?? powoduje, ?e surowce te doskonale nadaj? si? do zapiekania np. na ciastkach kruchych lub w
ciastkach francuskich. Nadany przed wypiekiem kszta?t nadzienia nie zmienia si? – nie traci obj?to?ci, nie rozp?ywa si?,
nie przypala i nie zapada si?.
Mo?na równie? ??czy? je z ?elami na gor?co np. Szafirem – z takiej kompozycji otrzymamy w prosty sposób galaretk? do
produkcji nadzienia do ciastek typu „delicja”. Ponadto z powodzeniem mo?na je zastosowa? na zimno jako stabilizatory do
?mietany. Dodatek 30-40% nadzienia ?elowego zwi?zuje i utrwala konsystencj? oraz jednocze?nie nadaje kolor i smak.
Otrzymane kremy charakteryzuj? si? wy?mienitym smakiem i wysok? jako?ci? przy umiarkowanej cenie.
W zastosowaniu na zimno nadzienia ?elowe mo?na równie? wykorzysta? jako warstw? do prze?o?enia w tortach,
ciastach deserowych czy bankietówkach lub jako dekoracj? deserów, lodów, nale?ników, gofrów.

SPOSÓB UŻYCIA
Produkt gotowy do u?ycia
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SKŁADNIKI
woda, cukier, puree z marakui, syrop glukozowy, skrobia modyfikowana kukurydziana, przecier jab?kowy, koncentrat soku
z marakui, substancja ?eluj?ca:, celuloza mikrokrystaliczna, karboksymetyloceluloza, guma ksantanowa, kwas cytrynowy,
barwniki:, karoteny, regulator kwasowo?ci:, cytrynian sodu, substancja konserwuj?ca: sorbinian potasu, aromat naturalny

OPAKOWANIE
Kod
0219

Rozmiar
5 kg

Rodzaj
Wiaderko

Liczba na palecie
600

WARTOŚCI ODŻYWCZE
Rodzaj

Warto??

Energia (kJ)

673

Energia (kcal)

159

T?uszcz (g)

0.0

Kwasy t?uszczowe nasycone (g)

0.0

W?glowodany (g)

39.0

Cukry (g)

32.0

B?onnik (g)

0.7

Bia?ko (g)

0.2

Sól (g)

0.278

DODATKOWE INFORMACJE
Smak Marakuja
Aromat Marakuja
Barwa Pomara?czowa
Tekstura Nieznacznie lepka

PRZECHOWYWANIE
W ch?odnych i suchych warunkach (<
20 °C).

OKRES PRZYDATNOŚCI DO SPOŻYCIA
270 dni

KATEGORIA
Nadzienia Owocowe, Pastryfill

RODZAJ
?el

