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PAVÉ premix



PAVÉ

proba ferestrei relaxare inițială

împăturire dospire inițial

dospire �nal divizare
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5 6



Descriere produs
Pâine rustică, de origine franțuzească, cu miez cremos, elastic, porozitate neregulată 
și coaja crocantă. Miros de cereale fermentate și unt.
Gust pronunțat de grâu dur, unt și gust plăcut de cereale.

Pâine proaspătă ambalată/neambalată, fără conservanți.

MOD DE LUCRU

Malaxor: Spiral
Malaxare*: 5 min (viteza 1) + 8min (viteza 2) 
Temp. Aluat: 22 - 26°C
Relaxare aluat: 60 min la temperatura camerei (ideal 26 - 28°C)
Divizare: manual sau la presă. 580g fără rotunjire / 690g, cu premodelare rotundă
Modelare �nală - / oval, in coșuri
Dospire 30 min la 30°C / 45 – 50 min la 30°C
Coacere (cuptor vatră): 25 – 30 min la 240 - 235°C, cu abur
(*) Timpul de malaxare este orientativ, acesta se modi�că în funcție de speci�cul malaxorului

Rețetă

INGREDIENTE   %
Făină albă de grâu  100
Inventis Pave Rustique 10
Drojdie Fala Blue  1.5
Sare iodată  2
Apă    70 - 72



Etichetare produs �nit
Ingrediente: făină albă de grâu, apă, maia din grâu, maia din secară, sare iodată, 
drojdie de pani�cație, acerola.
Ingredientele cu potențial alergen sunt evidențiate cu caractere îngroșate
Conține gluten!

Valori nutriționale
Informații nutriționale medii pentru 100g produs

Valoare energetică   1039.5 kj
      245.1 kcal
Grăsimi            1.1 g
- din care acizi grași          0.3 g
Glucide          50.5 g
- din care zaharuri           1.3 g
Fibre            1.6 g
Proteine            7.5 g
Sare            1.3 g

Notițe



CIABATTA premix



CIABATTA

proba ferestrei relaxare inițială

împăturire dospire inițial

dospire �nal modelare �nală
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Descriere produs
Specialitate mediteraneană, cu miez alveolat, pori neuniformi, foarte elastic și coajă 
crocantă, aurie. Miros de maia fermentată și gust de cereale coapte, cu notă de unt.

MOD DE LUCRU

Malaxor: Spiral
Malaxare*: 5 min (viteza 1) + 8 min (viteza 2) – gluten bine dezvoltat!
Temp. Aluat: 26°C
Relaxare aluat: 90 min la temperatura camerei (ideal 26 - 28°C) /
împăturire la 45 min
Divizare: manual sau la presă. 
Modelare �nală după divizare se așează direct pe panacod
Dospire 30 - 40 min la 30°C
Coacere (cuptor vatră): 15 – 20 min la 245°C, cu abur
(*) Timpul de malaxare este orientativ, acesta se modi�că în funcție de speci�cul malaxorului

Rețetă
INGREDIENTE   %
Făină albă de grâu   100
Inventis Pave Rustique 10
Drojdie Fala Blue  1.5
Sare iodată  2.2
Apă    77 - 79

CIABATTA



Ingrediente: făină albă de grâu, apă, maia din grâu, maia din secară, sare iodată, 
drojdie de pani�cație, acerola.
Ingredientele cu potențial alergen sunt evidențiate cu caractere îngroșate.
Conține gluten!

Valori nutriționale
Informații nutriționale medii pentru 100g produs

Valoare energetică   1039.5 kj
       245.1 kcal
Grăsimi             1.1 g
- din care acizi grași           0.3 g
Glucide           50.5 g
- din care zaharuri             1.3 g
Fibre              1.6 g
Proteine              7.5 g
Sare              1.4 g

Etichetare produs �nit

Notițe

CIABATTA



BAGHETĂ premix



proba ferestrei relaxare inițială
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dospire �nal premodelare
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Descriere produs
Specialitate franțuzească, cu miez cremos, elastic, porozitate neregulată și coaja 
crocantă, crestată conform “semnăturii” brutarului.
Miros de cereale fermentate și iaurt, cu gust pronunțat de grâu, unt și postgust plăcut 
de cereale, cu aciditate ușoară.

MOD DE LUCRU

Malaxor: Spiral
Malaxare*: 5 min (viteza 1) + 8 min (viteza 2) – gluten bine dezvoltat!
Temp. Aluat: 26°C
Relaxare aluat: 90 min la temperatura camerei (ideal 26 - 28°C) /
împăturire la 45 min
Divizare: manual (360 – 380g)
Premodelare: baghetă (baton), fără a elimina gazul din produs
Relaxare: 15 min (pentru relaxarea legăturilor glutenice)
Modelare �nală baghetă, 45 – 55 cm
Dospire 20 - 25 min la 30°C
Coacere (cuptor vatră, cu abur): 15 – 20 min la 245°C (în funcție de gramaj).
(*) Timpul de malaxare este orientativ, acesta se modi�că în funcție de speci�cul malaxorului

Rețetă
INGREDIENTE   %
Făină albă de grâu   100
Inventis Pave Rustique 10
Drojdie Fala Blue  1.5
Sare iodată   2
Apă    72 - 73

BAGHETĂ



Etichetare produs �nit
Ingrediente: făină albă de grâu, apă, maia din grâu, maia din secară, sare iodată, 
drojdie de pani�cație, acerola.
Ingredientele cu potențial alergen sunt evidențiate cu caractere îngroșate.
Conține gluten!

Valori nutriționale
Informații nutriționale medii pentru 100g produs

Valoare energetică    1039.5 kj
       245.1 kcal
Grăsimi             1.1 g
- din care acizi grași           0.3 g
Glucide           50.5 g
- din care zaharuri            1.3 g
Fibre             1.6 g
Proteine             7.5 g
Sare             1.3 g

BAGHETĂ

Notițe



PÂINE CU
SECARĂ

premix
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PÂINE CU
SECARĂ



Descriere produs
Specialitate de pani�cație cu secară, feliată, ambalată, fără conservanți, aditivi și 
coloranți.
Sursă de �bre.

Pâine proaspătă ambalată/neambalată, fără conservanți

MOD DE LUCRU

Malaxor: Spiral 
Malaxare*: 5 min (viteza 1) + 7 min (viteza 2) – gluten bine dezvoltat ! 
Temp. Aluat: 28° C 
Relaxare aluat: 10 min la temperatura camerei (ideal 26 - 28°C)
Divizare: 470-480g (pentru painea feliată)
Premodelare: rotundă
Relaxare: 10 min 
Modelare �nală: lung (franzelă)
Dospire: 50 min la 35°C; 80 % RH
Coacere: 22 - 25 min la 240°C.
(*) Timpul de malaxare este orientativ, acesta se modi�că în funcție de speci�cul malaxorului

Rețetă

INGREDIENTE   %
Făină albă de grâu  100
Inventis Pangusto Secară 20
Drojdie Fala Blue  3.6
Sare iodată  2
Apă   62 - 64

PÂINE CU
SECARĂ



Etichetare produs �nit
Ingrediente: făină albă de grâu, apă, făină de secară, șrot din secară, drojdie de 
pani�cație, sare iodată, plămadă uscată din secară, gluten din grâu, făină de malț 
din orz, acerola. Ingrediente din secară: 10%.
Ingredientele cu potențial alergen sunt evidențiate cu caractere îngroșate.
Conține gluten!

Valori nutriționale
Informații nutriționale medii pentru 100g produs

Valoare energetică   1130 kj
       270 kcal
Grăsimi            0.9 g
- din care acizi grași saturați          0.3 g
Glucide          50.7 g
- din care zaharuri           0.5 g
Fibre            3.2 g
Proteine            8 g
Sare            1.2 g

PÂINE CU
SECARĂ

Notițe



PÂINE CU
SEMINȚE

premix
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PÂINE CU
SEMINȚE



Descriere produs
Specialitate de pani�cație cu semințe, feliată, ambalată, fără conservanți, aditivi și 
coloranți.
Sursă de �bre.

Pâine proaspătă ambalată/neambalată, fără conservanți

MOD DE LUCRU

Malaxor: Spiral 
Malaxare*: 5 min (viteza 1) + 7 min (viteza 2) – gluten bine dezvoltat! 
Temp. Aluat: 28° C 
Relaxare aluat: 10 min la temperatura camerei (ideal 26 - 28°C) 
Divizare: 470-480g (pentru painea feliată) 
Premodelare: rotundă 
Relaxare: 10 min 
Modelare �nală: lung (franzelă) 
Dospire: 50 min la 35°C; 80 % RH 
Coacere: 22 - 25 min la 240°C.
(*) Timpul de malaxare este orientativ, acesta se modi�că în funcție de speci�cul malaxorului

Rețetă

INGREDIENTE    %
Făină albă de grâu   100
Inventis Pangusto Semințe 20
Drojdie Fala Blue   3.6
Sare iodată   2
Apă    62 - 64

PÂINE CU
SEMINȚE



Etichetare produs �nit
Ingrediente: făină albă de grâu, apă, tărâțe din grâu, semințe 3.6% (in, �oarea 
soarelui), drojdie de pani�cație, sare iodată, fulgi de ovăz, gluten din grâu, 
plămadă uscată din secară, făină de malț din orz, acerola.
Ingredientele cu potențial alergen sunt evidențiate cu caractere îngroșate.
Conține gluten!

Valori nutriționale
Informații nutriționale medii pentru 100g produs

Valoare energetică   1130 kj
      270 kcal
Grăsimi          2.4 g
- din care acizi grași saturați        0.5 g
Glucide        50.1 g
- din care zaharuri         0.7 g
Fibre          4.4 g
Proteine          8.6 g
Sare          1.2 g

PÂINE CU
SEMINȚE

Notițe



PÂINE CU
FIBRE

premix
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FIBRE



Descriere produs
Specialitate de pani�cație cu �bre, feliată, ambalată, fără conservanți, aditivi și 
coloranți. 
Sursă de �bre.

Pâine proaspătă ambalată/neambalată, fără conservanți

MOD DE LUCRU

Malaxor: Spiral 
Malaxare*: 5 min (viteza 1) + 7 min (viteza 2) – gluten bine dezvoltat ! 
Temp. Aluat: 28° C 
Relaxare aluat: 10 min la temperatura camerei (ideal 26 - 28°C) 
Divizare: 470-480g (pentru pâinea feliată) 
Premodelare: rotundă 
Relaxare: 10 min 
Modelare �nală: lung (franzelă) 
Dospire: 50 min la 35°C; 80 % RH 
Coacere: 22 - 25 min la 240°C.
(*) Timpul de malaxare este orientativ, acesta se modi�că în funcție de speci�cul malaxorului

Rețetă

INGREDIENTE   %
Făină albă de grâu  100
Inventis Pangusto Fibre 20
Drojdie Fala Blue  3.6
Sare iodată  2
Apă   62 - 64

PÂINE CU
FIBRE



Etichetare produs �nit
Ingrediente: făină albă de grâu, apă, tărâțe din grâu, drojdie de pani�cație, făină 
integrală de grâu, plămadă uscată din secară, sare iodată, făină de malț din orz, 
gluten din grâu, acerola.
Ingredientele cu potențial alergen sunt evidențiate cu caractere îngroșate.
Conține gluten!

Valori nutriționale
Informații nutriționale medii pentru 100g produs

Valoare energetică   1058 kj
      250 kcal
Grăsimi           1.2 g
- din care acizi grași saturați         0.2 g
Glucide         49.6 g
- din care zaharuri          1.3 g
Fibre           3.7 g
Proteine           8.3 g
Sare           1.2 g

PÂINE CU
FIBRE

Notițe



premixPÂINE
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Descriere produs
Specialitate de pani�cație bogată în proteine, bene�că persoanelor care urmăresc un 
stil de viață echilibrat.

Pâine proaspătă ambalată/neambalată, fără conservanți.

MOD DE LUCRU

Malaxor: Spiral
Malaxare*: 5min (viteza 1)+ 8min (viteza 2) –gluten bine dezvoltat 
Temp. Aluat: 26°C
Relaxare aluat: 10 min la temperatura camerei (ideal 26 -28°C)
Divizare: manual sau la presă
Modelare �nală după divizare se așează direct pe panacod
Dospire 30-40 min la 35°C
Coacere (cuptor vatră): 15 –20 min la 245°C, cu abur
(*) Timpul de malaxare este orientativ, acesta se modi�că în funcție de speci�cul malaxorului

Rețetă

INGREDIENTE   %
Inventis Pâine proteică 100
Drojdie Fala Blue  2.5
Apă    56

PÂINE
PROTEICĂ



Etichetare produs �nit
Ingrediente: soia (spărtură și făină), făină de grâu, apă, gluten vital, semințe de 
in, făină integrală de grâu, făină de in, amestec de germeni (grâu, porumb, spelta, 
sorg, in, lucernă, trifoi, mazăre, linte), semințe de �oarea soarelui, semințe de susan, 
drojdie de pani�cație, sare iodată, făină de malț din secară, maia din secară, 
proteine din soia. Ingredientele cu potențial alergen sunt evidențiate cu caractere 
îngroșate. Conține gluten!

Valori nutriționale
Informații nutriționale medii pentru 100g produs

Valoare energetică   1278.5kj
    290.7kcal
Grăsimi          10.3 g
- din care acizi grași          2.2 g
Glucide          20.6 g
- din care zaharuri           2.2 g
Fibre            7.4 g
Proteine          25.2 g
Sare            1.5 g

Notițe

PÂINE
PROTEICĂ



premixCROISSANT
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Descriere produs
Specialitate de patiserie �nă, franțuzească, ce poate � servit simplu sau ca înlocuitor 
premium al pâinii pentru sandwich.

MOD DE LUCRU

Malaxor: Spiral
Malaxare*: 4 min (viteza 1)+ 5 min (viteza 2) –gluten bine dezvoltat  
Temp. Aluat: 17°C
Relaxare aluat: 20 min la început și 5 min la �ecare tură 3 x 3 turări
Cooling: 30 min / 3°C
Laminare: 3 mm
Divizare: 60 g
Dospire:120 la 27°C, 80% RH
Coacere (cuptor convecție): 18 min la190°C (în funcție de gramaj).
(*) Timpul de malaxare este orientativ, acesta se modi�că în funcție de speci�cul malaxorului

Rețetă
INGREDIENTE     %
Făină de grâu     100
Apă      55
Sare      2
Drojdie Fala Blue    5
Magimix Pastry     1.5
Zahăr      8

Unt pentru LAMINAT (% raportat la aluat)  25

CROISSANT



Etichetare produs �nit
Ingrediente: făină albă de grâu, apă, unt (lapte), zahăr, drojdie de pani�cație, sare 
iodată, gluten din grâu, emulsi�ant (esteri mono și diacetil tartrici ai mono-și 
digliceridelor cu acizi grași), drojdie inactivă, agent de tratare făină (acid ascorbic), 
enzime.
Ingredientele cu potențial alergen sunt evidențiate cu caractere îngroșate
Conține gluten!

Valori nutriționale
Informații nutriționale medii pentru 100g produs

Valoare energetică   1428.7 kj
    340.1 kcal
Grăsimi       12.9 g
- din care acizi grași        5.9 g
Glucide        48.3g
- din care zaharuri        5.8  g
Fibre          1.2 g
Proteine          7.1 g
Sare          1.3 g

Notițe

CROISSANT



premixCHIFLE RUSTICE
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CHIFLE RUSTICE



Descriere produs
Chi�e cu coajă crocantă, miez elastic și gust de cereale coapte, cu note de malț.
Procesul simplu de obținere fac din acest produs o opțiune atractivă pentru 
segmentul HORECA.

MOD DE LUCRU

Malaxor: Spiral
Malaxare*: 3 min (viteza 1)+ 5 min (viteza 2) –gluten bine dezvoltat 
Temp.Aluat: 26°C
Relaxare aluat: 10 min la temperatura camerei (ideal 26 -28°C)
Divizare: manual (100 g)
Premodelare: rotundă
Relaxare: 5 min
Modelare �nală: rotund
Dospire: 35-45 min la 35°C; 80 % RH
Coacere: cuptor vatră, cu abur, 25 -30 min la 230°C.
(*) Timpul de malaxare este orientativ, acesta se modi�că în funcție de speci�cul malaxorului

Rețetă

INGREDIENTE   %
Făină albă de grâu  100
Inventis Trad’I Blend  6
Apă    56

CHIFLE
RUSTICE



Etichetare produs �nit
Ingrediente:făină albă de grâu, apă, sare iodată, plamadă din grâu, drojdie de 
pani�cație, malț din grâu, ulei de �oarea soarelui, agent de tratare făină (acid 
ascorbic), enzime.
Ingredientele cu potențial alergen sunt evidențiate cu caractere îngroșate.
Conține gluten!

Valori nutriționale
Informații nutriționale medii pentru 100g produs

Valoare energetică   1107kJ
    261kcal
Grăsimi          1.2 g
- din care acizi grași        0.3 g
Glucide         53.8g
- din care zaharuri        1.3  g
Fibre          1.5 g
Proteine              8 g
Sare           0.6 g

Notițe

CHIFLE
RUSTICE
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Descriere produs
Un produs clasic, obținut cu ajutorul unui premix ce simpli�că munca brutarului și 
lista de ingrediente a cozonacului.

MOD DE LUCRU

Malaxor: Spiral
Malaxare*: 3 min (viteza 1)+ 12 min (viteza 2) –gluten bine dezvoltat 
Temp.Aluat: 26°C
Relaxare aluat: 10 min la temperatura camerei (ideal 26 -28°C)
Divizare: manual (480 g)
Premodelare: rotundă
Relaxare: 10 min
Modelare �nală: laminare, umplere, modelare
Dospire: 60-80 min la 35°C; 80 % RH
Coacere: 30-40 min la180-200°C.
(*) Timpul de malaxare este orientativ, acesta se modi�că în funcție de speci�cul malaxorului

Rețetă
INGREDIENTE   %
Făină albă de grâu  100
Inventis Cozonac Star 15
Drojdie Fala Blue  8
Zahăr   20
Apă   53

COZONAC
STAR



Etichetare produs �nit
Ingrediente (aluat): făină albă de grâu, apă, zahăr, ulei de palmier, drojdie de 
pani�cație, făină de porumb, gluten din grâu, sare iodată, emulsi�ant (stearoil 
2-lactilat de sodiu), colorant (betacaroten), aromă, enzime, agenți tratare făină (acid 
ascorbic, L-cisteină).
Conține gluten !

Valori nutriționale
Informații nutriționale medii pentru 100g produs

Valoare energetică   1323.9kj
    313.1kcal
Grăsimi            4.9 g
- din care acizi grași          2.2 g
Glucide          59.1 g
- din care zaharuri         13.1 g
Fibre            1.3 g
Proteine            7.5 g
Sare            0.7 g

Notițe

COZONAC
STAR
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Descriere produs
Specialitate de pani�cație cu miez elastic, porozitate uniformă și ușor tartinabil. 
Ideală pentru toastat și sandwich-uri.

MOD DE LUCRU

Malaxor: Spiral
Malaxare*: 4 min (viteza 1)+ 7 min (viteza 2) –gluten bine dezvoltat 
Temp.Aluat: 26°-28°C
Relaxare aluat: 10 min la temperatura camerei (ideal 26 -28°C) 
Divizare: 690 g
Premodelare: rotundă
Relaxare: 10 min (pentru relaxarea legaturilor glutenice)
Modelare �nală: ovală, așezare în tăvi pentru toast
Dospire: 60-70 min la 35°C; 80 % RH
Coacere (se pune capacul peste tavă): 30 -40 min la 235°C.
(*) Timpul de malaxare este orientativ, acesta se modi�că în funcție de speci�cul malaxorului

Rețetă
INGREDIENTE   %
Făină albă de grâu  100
Inventis Soft Bun  20
Drojdie Fala Blue  5
Ulei de palmier  6
Apă   57

TOAST



Etichetare produs �nit
Ingrediente (aluat): făină de grâu, apă, zahăr, ulei de palmier, drojdie de pani�cație, 
sare iodată, gluten din grâu, emulsi�anți (mono și digliceride ale acizilor grași, 
stearoil 2-lactilat de sodiu), conservant (propionat de calciu), enzime, agenți de 
tratare făină (acid ascorbic, L-cisteină).
Conține gluten !

Valori nutriționale
Informații nutriționale medii pentru 100g produs

Valoare energetică   1237.7kJ
    292.8 kcal
Grăsimi            4.8 g
- din care acizi grași          2.1 g
Glucide          53.2 g
- din care zaharuri           3.7 g
Fibre            1.4 g
Proteine            8.5 g
Sare            1.3 g

Notițe

TOAST



premixFOCACCIA
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Descriere produs
Specialitate italiană cu coajă moale, miez elastic, alveolat și gust de cereale coapte, 
cu note de malț.

MOD DE LUCRU

Malaxor: Spiral
Malaxare*: 5 min (viteza 1)+ 7 min (viteza 2) – gluten bine dezvoltat 
Temp.Aluat: 28°C
Relaxare aluat: 10 min la temperatura camerei (ideal 26 -28°C)
Divizare: 200g 
Premodelare: rotundă
Relaxare: 10 min
Modelare �nală: lung (blat de pizza)
Dospire: 40-50 min la 35°C; 80 % RH
După dospire pe blat se aplică o peliculă de ulei de măsline și se asezonează după 
gust cu diferite toppinguri.
Coacere: 18-20 min la230°C.
(*) Timpul de malaxare este orientativ, acesta se modi�că în funcție de speci�cul malaxorului

Rețetă
INGREDIENTE   %
Făină albă de grâu  100
Inventis Trad’i Blend 6
Margarină  8
Zahăr   2
Apă   60

FOCACCIA



Etichetare produs �nit
Ingrediente: făină albă de grâu, apă, sare iodată, plamadă din grâu, drojdie de 
pani�cație, malț din grâu, ulei de �oarea soarelui, agent de tratare făină (acid 
ascorbic), enzime.
Ingredientele cu potențial alergen sunt evidențiate cu caractere îngroșate.
Conține gluten !

Valori nutriționale
Informații nutriționale medii pentru 100g produs

Valoare energetică   1130kj
    270 kcal
Grăsimi            0.9 g
- din care acizi grași          0.3 g
Glucide          50.7 g
- din care zaharuri           0.5 g
Fibre            3.2 g
Proteine                8 g
Sare            1.2 g

Notițe

FOCACCIA



premixCHIFLE PREMIUM



frământare modelare
1 21 2

CHIFLE PREMIUM

aplatizare dospire
3 43 4



Descriere produs
Chi�ă premium pentru hamburger, cu speci�c american.

MOD DE LUCRU

Malaxor: Spiral
Malaxare*: 3 min (viteza 1)+ 10 min (viteza 2) – gluten bine dezvoltat 
Temp. Aluat: 28°C
Relaxare aluat: 10 min  la temperatura camerei (ideal 26 -28°C)
Divizare: 59-94 g
Premodelare: rotundă
Relaxare: 10 min
Modelare �nală: rotundă, așezare în forme
Dospire: 60-70 min la 35°C; 80 % RH
Coacere: 14-16 min la 230°C (timpul se ajustează în funcție de gramaj)
(*) Timpul de malaxare este orientativ, acesta se modi�că în funcție de speci�cul malaxorului

Rețetă
INGREDIENTE   %
Făină albă de grâu  100
Zahăr   12
Ulei de �oarea soarelui 6
Magimix Pastry  1,5
Magimix Fresh  1,5
Drojdie Fala Blue  6
Sare iodată  1.8
Apă   51-53

CHIFLE
PREMIUM



Etichetare produs �nit
Ingrediente: făină albă de grâu, apă, ulei de palmier, zahăr, drojdie de pani�cație, 
sare iodată, emulsi�anți (stearoil 2-lactilat de sodiu, esteri mono-şi diacetil tartrici ai 
mono-şi digliceridelor cu acizi graşi), agenți de tratare făină (acid ascorbic, 
L-cisteină), enzime.
Ingredientele cu potențial alergen sunt evidențiate cu caractere îngroșate.
Conține gluten !

Valori nutriționale
Informații nutriționale medii pentru 100g produs

Valoare energetică   1244.4kj
    294.6kcal
Grăsimi            5.6 g
- din care acizi grași          2.5 g
Glucide          52.9 g
- din care zaharuri           4.5 g
Fibre            1.3 g
Proteine             7.5 g
Sare                1 g

Notițe

CHIFLE
PREMIUM



































































































REȚETE 



PÂINE CU MAIA
DIN SECARĂ

gust



�nal malaxare proba ferestrei

premodelare dospire �nal

1 2

3 4

1 2

3 4

PÂINE CU MAIA
DIN SECARĂ



Descriere produs
Pâine rustică, preparată cu maia autentică, de fermentație îndelungată.
Coajă crocantă, aspect rustic, miez elastic și porozitate uniformă.
Gust ușor acid, cu note de cereale fermentate, miros pronunțat de secară, cu note 
fructate și de caramel.

Pâine proaspătă ambalată/neambalată, fără conservanți

MOD DE LUCRU

Malaxor: Spiral 
Malaxare*: 4 min (viteza 1) + 8 min (viteza 2) – gluten bine dezvoltat ! 
Temp. Aluat: 26°C 
Relaxare aluat: 10 min la temperatura camerei (ideal 26 - 28°C)
Divizare: manual (690 g)
Premodelare: rotundă
Relaxare: 10 min 
Modelare �nală: rotund / lung
Dospire: 50 - 60 min la 35°C; 80 % RH
Coacere: cuptor vatră, cu abur, 25 - 30 min la 235°C.
(*) Timpul de malaxare este orientativ, acesta se modi�că în funcție de speci�cul malaxorului

Rețetă

INGREDIENTE   %
Făină albă de grâu  100
Livendo Secară Natura 10
Drojdie Fala Blue  2.5
Sare iodată  2
Magimix Bonopan 0.25
Apă   50 - 52

PÂINE CU MAIA
DIN SECARĂ



Etichetare produs �nit 
Ingrediente: făină albă de grâu, apă, maia din secară 7% (făină de secară, apă, 
culturi starter), sare iodată, drojdie de pani�cație.
Ingredientele cu potențial alergen sunt evidențiate cu caractere îngroșate.
Conține gluten !

Valori nutriționale
Informații nutriționale medii pentru 100g produs

Valoare energetică   1041 kJ
      246 kcal
Grăsimi          1.1g
- din care acizi grași saturați        0.2 g
Glucide       54.6 g
- din care zaharuri         1.4 g
Fibre          1.8 g
Proteine          8.1 g
Sare          1.4 g

Notițe

PÂINE CU MAIA
DIN SECARĂ



gustPÂINE CU MAIA
DIN GRÂU



�nal malaxare proba ferestrei

așezare în coșuri dospire �nal

1 2

3 4

1 2

3 4

PÂINE CU MAIA
DIN GRÂU



Descriere produs
Pâine rustică, preparată cu maia autentică, de fermentație îndelungată.
Coajă crocantă, aspect rustic, miez elastic și porozitate neuniformă.
Gust ușor acid, cu note de cereale fermentate și iaurt. Miros pronunțat de grâu, cu 
notă de malț.

Pâine proaspătă ambalată/neambalată, fără conservanți.

MOD DE LUCRU

Malaxor: Spiral 
Malaxare*: 4 min (viteza 1) + 8 min (viteza 2) – gluten bine dezvoltat ! 
Temp. Aluat: 26°C 
Relaxare aluat: 45 min la temperatura camerei (ideal 26 - 28°C)
Divizare: manual (690 g)
Premodelare: rotundă
Relaxare: 10 min 
Modelare �nală: manual, lung / coșuri
Dospire: 50 min la 35°C; 80 % RH
Coacere: cuptor vatră, cu abur, 30 min la 235°C.
(*) Timpul de malaxare este orientativ, acesta se modi�că în funcție de speci�cul malaxorului

Rețetă

INGREDIENTE   %
Făină albă de grâu  80
Livendo Grâu Natura 40
Drojdie Fala Blue  1.5
Apă   40 - 42

PÂINE CU MAIA
DIN GRÂU



Etichetare produs �nit
Ingrediente: făină albă de grâu, apă, maia din grâu 28% (făină de grâu, apă, culturi 
starter), sare iodată, drojdie de pani�cație.
Ingredientele cu potențial alergen sunt evidențiate cu caractere îngroșate.
Conține gluten !

Valori nutriționale
Informații nutriționale medii pentru 100g produs

Valoare energetică   1046 kj
      247 kcal
Grăsimi           1.1 g
- din care acizi grași saturați         0.2 g
Glucide         50.9 g
- din care zaharuri          1.3 g
Fibre           1.4 g
Proteine           7.6 g
Sare           1.4 g

PÂINE CU MAIA
DIN GRÂU

Notițe



PÂINE CU
CARTOFI

gust



�nal malaxare premodelare
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PÂINE CU
CARTOFI



Descriere produs
Pâine cu miez consistent, umed, “bătută” de coajă, cu gust dulceag si miros fructat.

Pâine proaspătă ambalată/neambalată, fără conservanți.

MOD DE LUCRU

Malaxor: Spiral 
Malaxare*: 5 min (viteza 1) + 7 min (viteza 2) – gluten bine dezvoltat ! 
Temp. Aluat: 26° - 28° C 
Relaxare aluat: 45 min la temperatura camerei (ideal 26 - 28°C)
Divizare: 930 g
Premodelare: rotundă
Relaxare: 10 min (pentru relaxarea legaturilor glutenice) 
Modelare �nală: rotundă
Dospire: 50 min la 30°C; 80 % RH
Coacere (cuptor vatră, cu abur): 30 - 40 min la 235°C.
(*) Timpul de malaxare este orientativ, acesta se modi�că în funcție de speci�cul malaxorului

Rețetă

INGREDIENTE   %
Făină albă de grâu  100
Livendo Secară Natura 7
Fulgi de carto�  8
Drojdie Fala Blue  1.5
Sare iodată  2
Magimix Bonopan 0.25
Apă   58

PÂINE CU
CARTOFI



Etichetare
Ingrediente: făină albă de grâu, apă, fulgi de carto� (min. 5%), maia din secară 
(făină de secară, apă, culturi starter), sare iodată, drojdie de pani�cație.
Ingredientele cu potențial alergen sunt evidențiate cu caractere îngroșate.
Conține gluten !

Valori nutriționale
Informații nutriționale medii pentru 100g produs

Valoare energetică   1069 kJ
      252kcal
Grăsimi          1.2 g
- din care acizi grași saturați        0.2 g
Glucide        50.7 g
- din care zaharuri         2.1 g
Fibre          3.6 g
Proteine          7.6 g
Sare          0.9 g

PÂINE CU
CARTOFI

Notițe



PÂINE
FĂRĂ DROJDIE

gust



frământare odihnă
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PÂINE
FĂRĂ DROJDIE



Descriere produs
O pâine cu aciditate ridicată, echilibrată de aromele intense și complexe de secară, cu 
note de miere si caramel. Coaja este crocantă și miezul elastic, cu textură fermă la 
atingere.

Pâine proaspătă ambalată/neambalată, fără conservanți

MOD DE LUCRU

Malaxor: Spiral 
Malaxare*: 3 min (viteza 1) + 8 min (viteza 2) 
Temp. Aluat: 26-28°C 
Fermentație aluat: 12-16 ore la temperatura la 26 - 28°C.
Divizare: manual, 580 g, cu premodelare rotundă
Modelare �nală: oval, în coșuri sau tăvi
Dospire: 120 min la 35°C
Coacere: cuptor vatră, cu abur, 30 – 35 min la 220 - 240°C
(*) Timpul de malaxare este orientativ, acesta se modi�că în funcție de speci�cul malaxorului

Rețetă

INGREDIENTE    %
Făină albă de grâu   100
Livendo Creme de Levain  7
Sare iodată   2
Apă    58-60

PÂINE
FĂRĂ DROJDIE



Etichetare produs �nit 
Ingrediente: făină albă de grâu, apă, făină de secară, făină de malț din grâu, sare 
iodată.
Ingredientele cu potențial alergen sunt evidențiate cu caractere îngroșate.
Conține gluten !

Valori nutriționale
Informații nutriționale medii pentru 100g produs

Valoare energetică   1047 kJ
      247 kcal
Grăsimi             1 g
- din care acizi grași saturați        0.2 g
Glucide        51.5 g
- din care zaharuri         1.2 g
Fibre          1.2 g
Proteine          7.4 g
Sare          1.4 g

Notițe

PÂINE
FĂRĂ DROJDIE




















