PETTINICE CIEMNOFIOLETOWY –
CIEMNOFIOLETOWA MASA CUKROWA DO
POWLEKANIA I DEKORACJI
Informacje ogólne
Pettinice to gotowa masa dekoracyjna do tortów, któr? wystarczy
rozwa?kowa? i stosowa? bezpo?rednio do obk?adania biszkopta.
Jest bardzo ?atwa w u?yciu, o plastycznej konsystencji i wyrazistym kolorze.
Dzi?ki masie dekoracyjnej Pettinice, jest mo?liwe wykonanie najbardziej
wymy?lnych dekoracji ciast i tortów.
Wysoka plastyczno?? masy i podatno?? na wa?kowanie powoduje, ?e
nadaje si? ona zarówno do obk?adania tortów, jak i do wykonywania
elementów dekoracyjnych (falbanki, listki itp.).
Powierzchnia dekoracji mo?e by? dodatkowo malowana aerografem lub
natryskiwana czekolad?. Wyroby udekorowane masami Pettinice nie
sprawiaj? problemów podczas ich porcjowania.
W ofercie Bakels Polska jest bardzo szeroki wachlarz kolorów.

Przechowywanie

Okres przydatno?ci do spo?ycia

W ch?odnym, ciemnym i suchym miejscu, w szczelnie zamkni?tym opakowaniu

540 dni

(15 – 25ºC)

Kategoria

Gotowy produkt

Masy cukrowe do dekoracji

wyroby cukiernicze

Sposób u?ycia
Przed u?yciem produkt z serii Pettinice powinien zosta? doprowadzony do temperatury minimum 15°C. W celu ob?o?enia ciasta lub tortu mas? lekko
uplastyczni? poprzez ugniatanie i wa?kowa? do uzyskania odpowiedniej wielko?ci p?ata. Podczas wa?kowania, w przypadku, gdy masa b?dzie przywiera? do
blatu roboczego, nale?y jego powierzchni? lekko posypa? cukrem pudrem. Powierzchni? i boki obk?adanego ciasta lub tortu nale?y wcze?niej posmarowa?
cienk? warstw? t?ustego kremu, który skutecznie zabezpieczy dekoracje przed poch?anianiem wilgoci z wn?trza.
Masy mo?na równie? u?y? do przygotowania dekoracji cukierniczych. Po lekkim uplastycznieniu mas? modelowa? r?cznie lub poprzez u?ycie specjalistycznego
sprz?tu cukierniczego.
W razie ch?ci dodatkowego zabezpieczenia elementów zwi?zanych z mas? Pettinice przed wilgoci?
z otoczenia, istnieje mo?liwo?? przesmarowania lub natry?ni?cia cienkiej warstwy rozpuszczonego wcze?niej 100% t?uszczu cukierniczego lub sklarowanego
mas?a.

Sk?adniki
cukier, syrop glukozowy, olej ro?linny (z ziaren palmowych, rzepakowy, kokosowy), woda, substancja utrzymuj?ca wilgo?:, glicerol, maltodekstryna, substancja
zag?szczaj?ca:, E466, emulgatory:, E471, barwniki:, E120, E133, wanilina, regulator kwasowo?ci E330

Opakowanie
Kod
4281

Rozmiar
20 x 250 g

Rodzaj
Folia pró?niowa

Liczba na palecie
560

Warto?ci od?ywcze
Rodzaj
Energia (kJ)

Warto??
1700

Energia (kcal)

400

T?uszcz (g)

5.5

Kwasy t?uszczowe nasycone (g)

5.5

W?glowodany (g)

88.0

Cukry (g)

80.0

Bia?ko (g)

< 0.5

Sól (g)

0.01

