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Spółka SEMIX Sp. z o.o. to producent i sprzedawca 
artykułów żywnościowych. Firma powstała na po-
czątku lat dziewięćdziesiątych i ukierunkowała się 
na produkcję mieszanek i nadzień piekarniczych 
oraz dodatków poprawiających jakość chleba i wy-
pieków cukierniczych.

Dzięki staraniom i doświadczeniu naszych pra-
cowników z działu rozwoju jesteśmy w stanie 
elastycznie reagować na zmiany rynkowe oraz 
szybko wprowadzać zmiany w produkcie końco-
wym. Naszą ofertę nieustannie unowocześniamy 
i rozszerzamy, aby Wam wszystkim dogodzić, nasi 
drodzy Klienci.

Obsługa klienta jest dla nas najważniejsza. Nasi 
technolodzy oraz przedstawiciele handlowi są za-
wsze do Państwa dyspozycji. Pomogą przy wdraża-
niu nowych produktów oraz w przygotowywaniu 
pieczywa, ciast czy nadzień piekarniczych. Dzia-
łamy już w wielu krajach Europy (Polska, Czechy, 
Niemcy, Anglia, Austria, Słowacja, Węgry, Biało-
ruś, Litwa, Rosja, Grecja, Chorwacja, Rumunia).

Firma SEMIX posiada certyfikaty IFS, BIO, BEZ-
GLUTEN.

Nasze najbardziej znane i cenione produkty to 
mieszanki do produkcji nadzień makowych,  mieszanki do wyrobu wysokiej jakości pączków oraz ciasta drożdżowego, zdrowe 
pieczywo gryczane, żytnie, jęczmienne, z kiełkami (pszenicznymi, jęczmiennymi, żytnimi).

Jako ciekawostkę pragniemy podkreślić, iż nasza firma oparła swą strategię na programie długookresowej ochrony śro-
dowiska, i to na różnych poziomach działalności naszego przedsiębiorstwa, nie tylko poprzez produkowanie zdrowych 
pełnoziarnistych cerealiów, BIO produktów, ale także poprzez podejmowanie zadań, które wykraczają poza ramy naszej 
działalności, jak na przykład działalność Stowarzyszenia Ochrony Przyrody, które aktywnie pracuje pod patronatem naszej 
firmy. Więcej na natura.semix.cz

Zapraszamy na naszą stronę internetową www.semixpolska.pl, do kontaktu telefonicznego z biurem:

(32) 410 80 10 lub dyrektorem handlowym: 693 114 732.
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Nadzienia makowe
Maki

Masa Makowa PRIMA
Nadzienie makowe o o doskonałym smaku i aromacie.

Receptura I

Składniki Ilość w kg

Makowen 1,00

Woda 0,50-0,60

Okruchy 0,10-0,20

Razem 1,60-1,80

Receptura

Składniki Ilość w kg

Masa Makowa 
PRIMA

1,00 

Woda 0,50 

Razem 1,50

Makowen
Nadzienie makowe o wysokiej zawartości maku (49,5%) z dodatkiem aromatu migdałowego. Masę można stosować jako 
nadzienie do drożdżówek, strucli makowych, mazurków i innych ciast. Posiada wyraźny smak oraz długo zachowuje świeżość.

Cechy produktu: wyraźny smak, smaczny i świeży przez długi czas, odżywczy i aromatyczny.

Bez dodatków E.

PN 0240500

PN 0245800

Sposób przyrządzania:
Do masy makowej dodajemy wodę i mieszamy 1 minutę na wolnych 
obrotach odstawiamy na kilka minut. Nadzienie makowe jest gotowe 
do użycia. 
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Nadzienia makowe
Maki

Mak mielony i parzony
Biały mak mielony i parzony
Dzięki nowemu procesowi i unikalnemu sprzętowi przygotowaliśmy dla Was 
mak poddany termicznej stabilizacji. Jest to proces, który:

• podkreśla naturalny smak i aromat maku,
• zapobiega jełczeniu maku,
• niszczy formy wegetatywne pleśni,
• zmniejsza poziom wilgotności maku do 7,5%,
• przedłuża okres przydatności maku do 8 miesięcy 

w temperaturze przechowywania do 20°C.

Stabilizowany mak jest odpowiedni do stosowania w pie-
karniach przemysłowych i rzemieślniczych oraz wszędzie 
tam, gdzie piekarnie chcą przygotować własne, oryginalne 
nadzienia makowe lub posypki makowe.

Pakowanie:
20 kg papierowy worek z wkładką PE

Proces stabilizacji maku został opracowany we współpra-
cy z Uniwersytetem Technologii Chemicznej w Pradze, 
na Wydziale Technologii Żywności i Biochemii.

Biały makowen
Mieszanka do produkcji nadzienia makowego na bazie białego maku.

• Wysoka zawartość maku.
• Szeroki wachlarz zastosowań.
• Idealny do nadzień stosowanych w rogalach marcińskich.

Sposób przygotowania:
Do mieszanki dodajemy odpowiednią ilość wody i bułki tartej,
następnie mieszamy przez 1 minutę i odstawiamy na 15 minut.
Po tym czasie nadzienie jest gotowe do użycia.

Proponowana receptura na nadzienie makowe:

Składniki Ilość w kg

Mak mielony i parzony
Semix

1,00

Marmolada owocowa lub miód 0,15

Margaryna 80% (roztopiona) 0,25

Cukier 0,40

Bułka tarta 0,10

Aromat migdałowy wg uznania

Jajka 0,20

Woda 0,35

Razem 2,45

Receptura:

Składniki Ilość w kg

Mieszanka Biały makowen 1,00 

Woda 0,50-0,60

Bułka tarta (opcjonalnie) 0,10-0,20

Razem 1,60-1,80

PN 0240800

PN 0245500

PN 0245400
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Twarogen Excellent
Mieszanka do przygotowania termostabilnego nadzienia twarogowego. Idealny do wyrobów piekarniczych i cukierniczych, 
w których wypełnia się nadzieniem wnętrze produktu (strucle, batony, kołaczyki, itp.).

PN 0280300

Receptura

Składniki Ilość w kg

Świeży twaróg 1,00

Mieszanka
Twarogen EXCELLENT

0,35

Woda 0,25

Razem 1,60

Sposób przygotowania:
Twaróg  wymieszać z odpowiednią ilością wody. Do otrzymanej masy wsypać mieszankę Twarogen Excellent i mieszać na 
wolnych obrotach przez 1 minutę. Jeśli twaróg jest sypki i grudkowaty, należy wymieszać twaróg z wodą na najwyższych 
obrotach (homogenizacja) a następnie dodać mieszankę i  mieszać na niskich obrotach przez 1 minutę.
WAŻNE!: Podczas mieszania masy twarogowej z mieszanką Twarogen Excellent nie należy stosować szybkich obrotów, 
ponieważ dojdzie do naruszenia termostabilnośći nadzienia.
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Receptura

Składniki Ilość w kg

Mieszanka Twarogen R 0,40

Twaróg 1,00

Woda 0,66-0,74

Razem 2,06-2,14

Proponowana receptura na sernik 

Składniki Ilość w kg

Twaróg 1,00

Olej 0,25

Woda 0,25 

Jaja (oddzielnie) 5 szt.

Cukier 
0,1 do sera,
0,07 do białek

Mieszanka Twarstabil 0,30

Aromat cytrynowy

Sposób przygotowania:
Twaróg mieszać wolno z odpowiednią ilością wody. Mieszać 
do całkowitego połączenia się wody z twarogiem, następnie 
dodać mieszankę Twarogen R. Krótko mieszać do uzyskania 
jednolitej masy serowej.

Sposób przygotowania:
Twaróg, olej, wodę, żółtka, cukier, aromat i twarstabil połą-
czyć i mieszać do jednolitej konsystencji. Ubić białko wraz 
z cukrem na sztywno połączyć z masą serową. 
Połączone składniki wlać na spód kruchy, biszkoptowy.
Piec w temperaturze 180°C około 60-80  min. w zależności 
od rodzaju pieca .  

Twarogen R
Do przygotowania termostabilnego nadzienia twarogowego. Twarogen R jest idealny do wyrobów piekarniczych i cukier-
niczych, w których wypełnia się nadzieniem wnętrze produktu.

Twarogen Clean
Do przygotowania termostabilnego nadzienia twarogowego. Produkt bez dodatków spożywczych.

Twarstabil
Stabilizator do wyrobu serników.

• Termostabilny.
• Struktura sernika pozostaje soczysta i delikatna.
• Dodatki i owoce dodane do masy nie zapadają się oraz nie wypływają na wierzch.

PN 0280100

PN 0286200

BARDZO WAŻNE:
Podczas przygotowywania nadzienia nie należy używać najwyższych obrotów na mieszałce. Jeśli jest to koniecznie, mieszać 
maks. 1 minutę. Podczas zbyt szybkiego mieszania może dojść do uszkodzenia termostabilności nadzienia.

Receptura

Składniki Ilość w kg

Świeży twaróg 1,00

Twarogen CLEAN 0,43

Woda 0,60

Razem 2,30

Sposób przygotowania:
Twaróg wymieszać z wodą. Wsypać mieszankę Twarogen 
Clean i mieszać na najniższych obrotach przez 1 minutę.  

BARDZO WAŻNE:
Podczas mieszania nie należy stosować najwyższych ob-
rotów. Jeśli to konieczne to maksymalnie przez 1 minutę. 
Podczas mieszania na najwyższych obrotach nadzienie 
traci swoją termostabilność.

PN 0287200

Nadzienia
słodkie
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Nadzienia
słodkie

Nadzienia owocowe:
 · wiśniowe
 · morelowe
 · truskawkowe
 · jagodowe
 · malinowe

Bardzo smaczne, termostabilne nadzienia piekarnicze.

Nadzienie o smaku kakaowym
Znakomite nadzienie o smaku kakaowym, idealne dla piekarzy i cukierników.

Krem waniliowy do zapiekania
Uniwersalny krem w proszku, idealny do zapiekania we wszelkich wyrobach cukierniczych, o doskonałej konsystencji.

Cechy produktu: niepowtarzalny smak, aromat i konsystencja.

PN 0190400

Receptura

Składniki Ilość w kg

Krem waniliowy 1,00

Woda 2,80

Razem 3,80

Sposób przygotowania:
Do kremu dodać odpowiednią ilość wody i dokładnie 
wymieszać. Nadzienie jest gotowe do użycia.

Sos Cygański
Nadzienie piekarnicze o niepowtarzalnym smaku z kawałkami warzyw, szeroki wachlarz zastosowań: pizzerki, ciasta 
półfrancuskie, bułki, zapiekanki itd.
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Nadzienia
słodkie

Receptura

Składniki Ilość w kg

Mieszanka nadzienie
z orzecha włoskiego excellent 

1,00 

Woda 0,54 

Razem 1,54 

Receptura I

Składniki Ilość w kg

Orzechowe nadzienie 1,00

Woda 0,60

Razem 1,60

Receptura II

Składniki Ilość w kg

Orzechowe
nadzienie 1,00

Śmietana 0,50

Razem 1,50

Sposób przygotowania:
Do nadzienia dodać wodę i mieszać. Po upływie 10 minut nadzienie orzechowe 
jest gotowe do użycia.

Sposób przygotowania:
Do sypkiej mieszanki dodać odpowiednią ilość wody 
i mieszać przez ok. 1 minutę. Następnie odstawić na 20 
minut. Po tym czasie nadzienie jest gotowe do użycia.

Nadzienie o smaku orzecha laskowego
Cukiernicze termostabilne nadzienie o smaku orzechów laskowych za bardzo niską cenę.

Cechy produktu: niepowtarzalny smak, aromat i konsystencja, można stosować do kremów.

PN 0450100

Nadzienie z orzecha włoskiego
Excellent
Doskonałe termostabilne nadzienie orzechowe o niepowtarzalnym smaku i aromacie. Wysoka zawartość orzecha w mie-
szance (35%), szeroki wachlarz zastosowań, bardzo prosty w przygotowaniu. Bez dodatków spożywczych E.

PN 0252000
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Nadzienia
słodkie

Nadzienia suche 
Doskonałe, termostabilne nadzienie o oryginalnym smaku i aromacie.

Cechy produktu: idealne jako nadzienie do pączków i drożdżówek. Minimalnym okres przydatności mieszanki 12 miesięcy. 
Można przygotować tylko potrzebną ilość nadzienia, nie trzeba otwierać całego wiadra. Na końcową i pożądaną konsystencję 
można wpływać ilością dodawanej wody. Szeroki wachlarz zastosowań.

Receptura

Składniki Ilość w kg

Nadzienie Truskawkowe 1,0

Woda (wg pożądanej gęstości) 1,4-1,6

Razem 2,4-2,6

Sposób przygotowania: 
Mieszankę dokładnie wymieszać z odpowiednią ilości chłodnej wody. Odstawić na 20 minut, po tym czasie nadzienie jest 
gotowe do użycia.

PN 0220300

NADZIENIA:
 · Morelowe
 · Truskawkowe
 · Malinowe
 · Wiśniowe
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Posypki zbożowe
Posypki zbożowe należą do nietradycyjnych mieszanek posypowych, opracowanych w celu podniesienia atrakcyjności 
i pełnoziarnistości. Mieszanki posypowe zostały opracowane w specjalny sposób, aby przy manipulowaniu pieczywem nie 
dochodziło do ich nadmiernego odpadania. Dzięki posypkom zbożowym można zwiększyć w pieczywie udział innych ziaren 
niż pszenne i żytnie, przez co poprawia się jego pozycja wśród wyrobów pełnoziarnistych. Wszystkie posypki nadają się na 
rogaliki, chleby, kajzerki, bułki i inne wypieki.

PN 0521700

Posypka jaglana
Skład: płatki jaglane (43%), sezam, len, wiórki kukurydziane

Posypka gryczana
Skład: płatki gryczane (29%), płatki jaglane, sezam, len

Posypka jęczmienna 
Skład: płatki jęczmienne (70%), płatki jaglane, len

PN 0530800

PN 0530700

PN 0534300
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Chleb kresowy
Mieszanka do produkcji unikatowego pieczywa na zakwasie.

Cechy produktu: łatwa produkcja w koszyczkach, atrakcyjny wygląd pieczywa, aromatyczny, przy-
jemny i delikatny kwaskowy smak żyta, wysoka wydajność ciasta zachowuje długo świeżość.

PN 0522800

Receptura

Składniki Ilość w kg

Mąka pszenna 1,00

Żytnia mąka 1,00

Chleb kresowy
– mieszanka

0,50

Zaczyn – słonecznik, len 0,52

Drożdże 0,08

Sól 0,05

Woda 1,76

Razem 4,99

Receptura

Składniki Ilość w kg Ilość w kg

Mieszanka
6 ziaren

1,00 1,00

Mąka pszenna 2,57 2,50

Mąka żytnia 0,77 0,80

Kwas żytni 1,00 -

Drożdże 0,13 0,13

Sól 0,09 0,09

Woda 2,67 2,70

Kwas naturalny - 0,50

Razem 8,22 7,72

Receptura

Składniki Ilość w kg

Słonecznik 0,36

Len 0,16

Razem 0,52

Sposób przygotowania:
Ciasto: składniki mieszać wspólnie, 2 minuty wolno, 
8 minut szybko
Temperatura ciasta: 28°C
Czas pozostawienia ciasta: 30 minut
Czas rośnięcia: 50 minut
Temperatura pieczenia:
240°C – zaparować, wypiek – 220°C
Czas pieczenia: 30 minut – chleb 400 g

Sposób przygotowania:
Mieszanie ciasta: 4 minuty wolno, 6 minut szybko
Dojrzewanie ciasta: 20 minut (przestrzegać)
Naważka: 580 g
Garowanie: 40-50 minut
Pieczenie: zapiekanie – 245°C, pieczenie – 225°C
Czas pieczenia: 40 minut (zaparować)

Przygotowanie zaczynu: 
Odpowiednie ilości słonecznika i lnu wymieszać z ilością wody 
z piekarniczej receptury i odstawić na 2 godziny. Następnie 
można wymieszać w cieście.

Chleb 6 ziaren Dyniowy
30% mieszanka do wyrobu chleba o wyrazistym smaku, długiej świeżości oraz atrakcyjnym wyglądzie miękiszu. 
Cechy produktu: niepowtarzalny smak i aromat, gwarancja najwyższej jakości.

PN 0520700
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Receptura

Składniki Ilość w kg

Mąka żytnia T720, T930 1,25

Mieszanka Chleb Kaszubski 1,00

Kiełki żytnie VITO 0,25

Sól 0,055

Drożdże  0,063

Woda 1,778

Razem 4,396

PN 0120800Chleb Kaszubski
ŻYTNI
Cechy produktu: Zawiera kiełki żyta, Tradycyjny smak i aromat 
żyta, bogate źródło witamin i minerałów, łatwa i powtarzalna 
produkcja.

Sposób przygotowania:
Mieszanie ciasta: 6 minuty wolno, następnie dodać kiełki żytnie 
VITO i 2 minuty szybko
Odpoczynek: 30 minut
Garowanie:  40-50 minut wg. panujących warunków
Pieczenie: w zależności od gramatury i rodzaju pieca.
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Nasze nowe pieczywo wzbogacone kwasami tłuszczowymi Omega-3 stanowi doskonałe źródło tych substancji.
Kwasy tłuszczowe Omega-3 są bardzo ważne, wręcz niezbędne dla prawidłowego metabolizmu substancji w organiźmie, 
przynoszą szereg korzyści zdrowotnych. Błonnik również znany jest ze swoich zbawiennych żywieniowych właściwości.
Stosując naszą recepturę, na oznakowaniach pieczywa można umieszczać oświadczenia żywieniowe i zdrowotne:

„Wysoka zawartość kwasów tłuszczowych Omega-3”
„Wysoka zawartość błonnika”

Kwas alfa-linolenowy ALA (Omega-3) przyczynia się do utrzymania prawidłowego poziomu cholesterolu. Korzystny efekt 
osiąga się spożywając 2 g ALA omega-3 dziennie. Ilość ta zawarta jest już w 100 g naszego pieczywa. Aby zachować pełnię 
zdrowia, należy przestrzegać zasad zdrowego stylu życia i stosować zbilansowaną dietę.

1414
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Sposób przygotowania:             
Mieszanie ciasta:  4 min. wolne / 4 min. szybkie
Temperatura ciasta: 26-28ºC
Leżakowanie ciasta: 20 minut
Dzielenie ciasta: wg. uznania np. 80 g
Fermentacja  końcowa: ok. 40-45 minut
Wypiek: 220ºC – ok. 18 minut

Sposób przygotowania:             
Mieszanie ciasta:  4 min. wolne / 4 min. szybkie
Temperatura ciasta: 26-28ºC
Leżakowanie ciasta: 20 minut
Dzielenie ciasta: wg. uznania np. 500 g
Fermentacja  końcowa: ok. 40 minut
Wypiek: 230ºC – ok. 30 minut

Pieczywo Omega-3
Mieszanka do przygotowania pieczywa wzbogaconego kwasami tłuszczowymi Omega-3.

Cechy produktu:
• Oryginalny smak i aromat
• Bogate źródło błonnika i kwasów tłuszczowych Omega-3
• Łatwa i powtarzalna produkcja
• Bez dodatków spożywczych E

Receptura na pieczywo

Składniki Ilość w kg

Mieszanka
Pieczywo Omega 3

1,00

Mąka pszenna typ 550 3,00

Kwas naturalny żytni 0,57

Drożdże 0,13

Olej 0,10

Woda ok. 2,15

Razem 7,00

Receptura na chleb

Składniki Ilość w kg

Mieszanka
Pieczywo Omega 3

1,00

Mąka pszenna typ 750 2,00

Mąka żytnia typ 720 0,33

Kwas Naturalny 1,17

Drożdże 0,10

Olej 0,10

Woda 2,30

Razem 7,00

• Plakat A2
• Ulotka reklamowa 

(zawieszka na regały, kosz…)
• Banderola na pieczywo

POMOC
marketingowa:

Omega 3
Pieczywo

Więcej informacji na www.semixpolska.pl

Wysoka zawartość kwasów tłuszczowych Omega 3
Wysoka zawartość błonnika

Kwas alfa-liponowy ALA (Omega-3) przyczynia się do utrzymywania prawidłowego
poziomu cholesterolu. Korzystny efekt osiąga się za pomocą 2 g ALA Omega-3

dziennie (100 g pieczywa). Dla zachowania pełni zdrowia, należy przestrzegać zasad
zdrowego stylu życia oraz spożywać zdrową i zbilansowaną dietę.

Węglowodany

38 g 

w tym cukry

1,2 g

Tłuszcze

7,4 g 

w tym
nasycone kwasy 

tłuszczowe

0,7 g

Białka

8,8 g

Błonnik

4,8 g

Sól

1,26 g

Kwasy
tłuszczowe
Omega-3

2,51 g

Wartość
energetyczna
1118 kJ

263 kcal

Wartości 
odżywcze
w 100 g 

produktu

PLAKAT OMEGA 3_PL_3.indd   1 21.03.19   19:31

PN0010400
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Receptura

Składniki Ilość w kg

Mieszanka chleb
JOGIN

1,00

Dynia 0,20

Sól 0,025

Miód 0,08

Olej 0,08

Woda 0,90

Razem 2,285

Receptura

Składniki Ilość w kg

Mieszanka Chleb JOGIN
z kiełkami soczewicy

1,00

Sól 0,020

Miód 0,068

Olej 0,068

Woda 0,740

Razem 1,896

Sposób przygotowania:
Miód rozpuścić w wodzie, następnie dodać pozostałe skład-
niki. Wymieszać i odstawić na 90 minut. Następnie wypełnić 
formy.
Pieczenie w formie:
• zapiek 250°C – 4 minuty,
• pieczenie 190°C – 40 minut
Wyciągnąć z formy: dopiek 170°C – 20 minut 

Sposób przygotowania:
Miód rozpuścić w wodzie, następnie dodać pozostałe skład-
niki. Dokładnie wymieszać i odstawić na 90 minut. Wypeł-
niamy foremki.
Pieczenie:
• zapiek 230°C – 4 minuty,
• pieczenie 190°C – 60 minut

Chleb Jogin
Unikatowy chleb bez mąki, bez drożdży i dodatków spożywczych. Bogaty 
w ziarna, niezwykły słodkawy smak dzięki dodaniu miodu, sycący, dodający 
energii, posiada atrakcyjny wygląd.

Chleb Jogin
z kiełkami soczewicy - bezglutenowy
Unikatowy chleb bez mąki, bez drożdży i bez E. Zawiera kiełki soczewicy.
Bogactwo ziaren – słonecznika, lnu,  dyni. Smaczny i sycący

PN 0011800

PN 0555700
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Receptura

Składniki Ilość w kg Ilość w kg

Mieszanka
gryczana

1,00 1,00

Mąka pszenna 3,00 2,00

Mąka żytnia 0,50 -

Kwas chlebowy 2,50 0,50

Drożdże 0,25 0,08

Sól 0,15 0,05

Woda 2,50 1,60

Razem 9,90 5,23

Sposób przygotowania:
Ciasto: składniki mieszać wspólne,
2 minuty wolno, 6 minut szybko
Temperatura ciasta: 28°C
Czas pozostawienia ciasta: 20-30 minut
Czas rośnięcia: 50 minut
Temperatura pieczenia:
240°C – zaparować, obniżenie – 200°C
Czas pieczenia:
35 minut – chleb 400 g;
15 minut – pieczywo 100 g

Chleb gryczany
Mieszanka do produkcji chlebów oraz pieczywa o wysokiej zawartości gryki, zawiera 30% całych ziaren. Gryka jest natu-
ralnym źródłem: rutyny, która obniża ryzyko zawału, zakrzepicy, wylewu i poprawia stan żylaków; choliny, która pomaga 
w regeneracji komórek wątroby uszkodzonych przez choroby.

Cechy produktu: niepowtarzalny smak, bogactwo wartości odżywczych i minerałów, zwłaszcza rutyny.

PN 0520600
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Receptura

Składniki Ilość w kg

Mieszanka Bagietka grecka 1,00

Mąka pszenna  6,66

Sól 0,12

Drożdże 0,27

Olej 0,27

Woda 3,8

Razem 12,12

Sposób przygotowania: 
Mieszanie ciasta: 3 minuty wolno,
następnie dodać olej i mieszać 6 minut szybko
Odpoczynek: 10 minut
Garowanie: 30-40 minut wg warunków
Pieczenie: wg wielkości i rodzaju pieczywa

Bagietka grecka
Mieszanka do przygotowania pieczywa z dodatkiem 
ziół. Idealna jako dodatek do sałatek.

Cechy produktu:                                                                                                                      
• Łatwa i powtarzalna produkcja
• Idealna do wypieku bułek, bagietek, itp.
• Bardzo atrakcyjny wygląd
• Wyraźny smak ziół, czosnku i pomidorów.

Ciabatta express
Mieszanka, specjalnie przygotowana dla ułatwienia i ujednolicenia produkcji klasycznych ciabatt. Używając tej mieszanki 
uzyskasz delikatny miękisz i dużą porowatość.

Ujednolicona produkcja tzn. do 3 godzin od wymieszania ciasta ciabatty są gotowe.
•  Delikatny miękisz z dużymi porami.
•  Bardzo atrakcyjny wygląd.

Sposób przygotowania:
Mieszanie ciasta: 3 minuty wolno + dodać olej i mieszać szybko przez 10 minut do uzyskania gładkiego ciasta.

Wariant A
Czas dojrzewania ciasta bez garowni: Ciasto powinno dojrzewać w dokładnie wysmarowanych oliwą z oliwek skrzyniach. 
Czas dojrzewania to 3 godziny bez garowni. Ciasto należy 3 x przełożyć co 45 minut.

Wariant B
Czas dojrzewania ciasta w garowni: ciasto powinno 
dojrzewać w dokładnie wysmarowanych oliwą z oliwek 
skrzyniach.
Czas dojrzewania to 2 godziny.
Ciasto należy 3 x przełożyć co 30 minut.
Przekładanie ciasta z oliwą powoduje porowatość cha-
rakterystyczną dla ciabatty.
Kształtowanie: wg piekarni.
Garowanie: na taśmach lub deskach pieczenie – bezpo-
średnio na trzonie pieca..
Pieczenie: wg rodzaju i warunków w piekarni.

Receptura

Składniki Ilość w kg

Mąka 1,00

CIABATTA EXPRESS 0,03

Oliwa z oliwek 0,04

Sól 0,018

Drożdże 0,03

Woda 0,70

Razem 1,818

PN 0100400

PN 0011300
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Bagietka farmera
Mieszanka nadaje się do przygotowania drobnego pieczywa pszennego z dużą zawartością ziaren słonecznika i siemienia 
lnianego. Jest interesująca ze względu na swój charakterystyczny słodowy smak i zapach.

PN 0110700

Receptura

Składniki Ilość w kg

Mąka pszenna 5,00

Bagietka Farmera 1,00

Sól 0,10

Drożdże 0,12

Olej 0,20

Woda 3,20

Razem 9,62

Sposób przygotowania:
Mieszanie ciasta: 3 minuty wolno, dodać olej 
i 6 minut szybko
Dojrzewanie (rośnięcie) ciasta: 10 minut
Porcja ciasta: według typu wyrobu
Czas rośnięcia: 30-50 minut w 35°C
Pieczenie: 220°C-240°C
Czas pieczenia: 12-15 minut według wielkości 
wsadu pieczywa i typu pieca

2020
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Receptura

Składniki Ilość w kg

Chleb śląski
– mieszanka chlebowa

1,00

Mąka pszenna 7,41

Mąka żytnia 4,36

Sól 0,29

Drożdże 0,28

Woda 9,06

Razem 22,40

Sposób przygotowania:
Wszystkie surowce zgodnie z recepturą pomieszać naraz.

Mieszanie ciasta: 4 minuty wolno, 6 minut szybko
Czas stania ciasta: po skończeniu mieszania zostawić ciasto 
na przynajmniej 30 minut
Formowanie kęsów: przebijanie
Czas rośnięcia: 50-60 minut
Temperatura pieczenia: 250°C – wstępna temperatura z za-
parowaniem, 200°C – przez resztę pieczenia
Czas pieczenia: 50-55 minut (należy dobrze wypiec)

Chleb Ciemny Śląski bez kminku
Mieszanka do wyrobu chleba o oryginalnym i wyrazistym smaku palonego żyta.
Mieszanka zapewnia dłuższą wilgotność miękiszu.

Cechy produktu: niepowtarzalny smak, długo zachowuje świeżość i wilgotność miękiszu.

PN 0050700

Receptura

Składniki Ilość w kg

Chleb żytni z zagrody
– Zaczyn (mieszanka)

2,50

Mąka żytnia 2,00

Drożdże 0,075

Woda 0,90

Razem 5,475

Składniki Ilość w kg

Chleb Żytni z zagrody
(mieszanka)

1,00

Woda na zaczyn 1,50

Sposób przygotowania: 
Przygotowanie zaczynu: za-
czyn powinien dojrzewać 30 
minut, następnie wymieszać 
ciasto
Mieszanie ciasta: 6 + 1 mi-
nuta; temp. wody: 45-50°C; 
temp. ciasta: 30°C
Garowanie: 30-45 minut
Dojrzewanie: 30 minut
Suszenie: 10 minut
Formowanie: naważka do foremek
Zapiek: 250°C + zaparować
Pieczenie: 215°C

Mieszanka Chleb Żytni z zagrody PN 0120400

Mieszanka do produkcji pieczywa żytniego ze słonecznikiem i lnem. Zapewnia odpowiednią kwasowość oraz objętość pie-
czywa. Pieczywo charakteryzuje się doskonałym smakiem i aromatem żyta oraz regularną porowatością miękiszu.
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Jęczmienne ziarno VITO
Jęczmienne ziarno VITO zwiększa smak, wartość odżywczą i atrakcyjność pieczywa. Wykonana jest z pełnego ziarna jęcz-
mienia. Wspólnie z produktem ZDROVITA Jęczmienna – mieszanka przygotujesz bochenki doskonałej jakości, z wysoką 
zawartością jęczmienia i z łatwą i przystępną produkcją. 

Sposób przygotowania:
Jęczmienne ziarno VITO można używać do wszystkich rodzajów ciast: pszennych, żytnio-pszennych, żytnich. Zalecane dawko-
wanie wynosi do 30% ilości mąki. Jest ono dodawane podczas wyrabiania ciasta. Nie dodawać wody, nie szkodzi strukturze ciasta. 
Dzięki dodaniu ziarna chleb zyskuje nie tylko atrakcyjny wygląd, ale także lekko kwaśny smak. Kwasy zawarte w produkcie 
hamują rozwój pleśni na powierzchni chleba i przedłużają jego świeżość.

Żytnie ziarno VITO
Żytnie ziarno VITO są idealne do zastosowań do wszelkich wyrobów piekarniczych, celem zwiększenia wartości odżywczej 
produktów, wzbogacają smak, a także zwiększają atrakcyjność pieczywa.

Sposób przygotowania:
Żytnie ziarno Vito można stosować do wszelkiego pieczywa pszennego, żytnio-pszennego czy żytniego. Zalecane dawkowanie 
to 30% do ilości mąki. Dodaje się podczas mieszania ciasta. Nie dodaje się więcej wody, nie pogarsza przetwarzalności ciasta. 
Pieczywo z żytnimi ziarnami Vito zyska lekko kwaskowaty smak. Dzięki ziarnom zapobiega rozwojowi pleśni na powierzchni 
pieczywa i przedłuża świeżość produktu.

Orkiszowe ziarno VITO
Orkiszowe ziarno VITO są idealne do zastosowań do wszelkich wyrobów piekarniczych, celem zwiększenia wartości od-
żywczej produktów, wzbogacają smak, a także zwiększają atrakcyjność pieczywa.

Sposób przygotowania:
Orkiszowe ziarno Vito można stosować do wszelkiego pieczywa pszennego, żytnio-pszennego czy żytniego. Zalecane dawkowanie 
to 30% do ilości mąki. Dodaje się podczas mieszania ciasta. Nie dodaje się więcej wody, nie pogarsza przetwarzalności ciasta. 

Pieczywo z orkiszowym ziarnem Vito zyska lekko kwaskowaty smak. Dzięki ziarnom zapobiega rozwojowi pleśni na powierzchni 
pieczywa i przedłuża świeżość produktu.

Pszeniczne kiełki VITO
Do produkcji chleba oraz pieczywa z kiełkami pszenicy. Kiełki są doskonałym źródłem substancji odżywczych, witamin, mine-
rałów oraz pierwiastków śladowych.

Cechy produktu: bogate źródło witamin i minerałów.

Sposób przygotowania: 
Kiełki VITO można stosować do wszystkich ciast pszennych oraz żytnich. Zalecane dozowanie od 15% do 25% na mąkę. Kiełki 
Vito dodajemy 2 minuty przed końcem mieszania wraz z olejem!

PN 0620100

PN 0620600

PN 0620700

PN 0620300
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Chleb Viking z kiełkami owsa
Nowa oryginalna mieszanka do produkcji chleba żytnio-pszennego z dodatkiem kiełków owsa. 

Cechy produktu:  bardzo atrakcyjny wygląd zarówno miękiszu jak i skórki, bogate źródło ziaren (słonecznik, len, dynia), 
fantastyczny smak, delikatny i pulchny miękisz.

PN 0523200

Receptura

Składniki Ilość w kg

Mieszanka Chleb Viking 
z kiełkami owsa

1,00 

Mąka żytnia 2,20

Mąka pszenna 1,80

Słonecznik 0,24

Dynia 0,12

Sól 0,096

Drożdże 0,14

Woda 2,8

Razem 8,396

Sposób przygotowania:
Mieszanie ciasta: 3 minuty wolno, 6 minut szybko
Odpoczynek ciasta: 30  minut
Garowanie: 40-50 minut
Temp. pieczenia: 240ºC, obniżka na 220 ºC
Czas pieczenia: ok. 40 minut
wg. panujących warunków i wielkości pieczywa.
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Mieszanka Fitness z gryką
Dla Twojego zdrowia.

Cechy produktu: bogate źródło witamin i minerałów, charakterystyczny smak i aromatyczny.

PN 0521700

Receptura

Składniki Ilość w kg

Kajzerka Fitness
– mieszanka 

1,00

Mąka pszenna 4,20

Drożdże 0,14

Olej 0,12

Sól 0,10

Woda 2,40

Razem 7,96

Receptura BUŁKA PIKANTINA

Składniki Ilość w kg

Mieszanka Pikantina 1,00

Mąka pszenna 4,00

Drożdże 0,16

Olej 0,12

Woda 2,60

Razem 7,88

Sposób przygotowania: 
Ciasto: składniki mieszać wspólnie,
2 minuty wolno, 6 minut szybko
Temperatura ciasta: do 25°C
Czas pozostawienia ciasta: do 15 minut
Czas rośnięcia: 50 minut, garownia: 24-26°C
Temperatura pieczenia: 240°C
Czas pieczenia: około 17 minut

Sposób przygotowania: 
Mieszanie ciasta: składniki mieszać wspólnie,
4 minuty wolno, 6 minut szybko

Wyrobione ciasto pozostawić na 5 minut odpo-
czynku, następnie formować. Garować 20-30 
minut. Następnie wypiekać w temp. 200-220°C 
przez 15-20 minut, w zależności od pieca.

Pikantina
Pikantina – pieczywo pikantne to gotowa, starannie przygotowana mieszanka 25%, zawierająca idealnie dobrane przyprawy 
i warzywa. Dzięki temu otrzymujemy oryginalne pieczywo o pikantnym smaku i ziołowym aromacie. Mieszanka Pikantina 
ma wiele zastosowań. Można z niej wyrabiać bułeczki, rogale, bagietki czy nawet spody pod pizze. Pikantina posiada lubiany 
przez wielu konsumentów pikantno-ziołowy smak, który świetnie komponuje się z roztopionym żółtym serem oraz więk-
szością potraw.

Cechy produktu: charakterystyczny, pikantno-ziołowy smak, cudowny aromat, atrakcyjny wygląd

PN 0070400
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Mieszanki
cukiernicze

Brownies
Mieszanka do produkcji tradycyjnego amerykańskiego deseru.

Cechy produktu: wilgotne ciasto w środku, głęboki czekoladowy 
smak, łatwa produkcja.

Ciasto orzechowe - ORZECHOWNIK
Mieszanka do przygotowania pysznego i aromatycznego ciasta orzechowego.

Cechy produktu: zawiera 24% orzechów włoskich, szeroki wachlarz zastosowań np. babki, muffinki, tradycyjne ciasta, 
zachowuje długo świeżość, niepowtarzalny orzechowy smak i aromat, delikatne ciasto.

Receptura

Składniki Ilość w kg

Brownies 1,00

Jajka 0,27

Olej 0,23 l

Woda 0,10  l

Razem ok. 1,60

Receptura

Składniki Ilość w kg

Orzechwonik – ciasto orzechowe 1,00

Jajka 0,40

Olej 0,14 l

Woda 0,21 l

Razem ok. 1,75

Sposób przygotowania: 
Wszystkie składniki mieszać przez 3-5 minut. Gładkie ciasto wylewamy na blachę. Temperaturę i czas pieczenia 
dostosowujemy do grubości i wagi produktu końcowego (180-190°C, 45-50 minut).

Sposób przygotowania: 
Wszystkie składniki wymieszać razem i ubijać na wyso-
kich obrotach prze 4 minuty. Wykładamy do odpowied-
nio przygotowanych forem cukierniczych. Pieczenie 
w temperaturze 180-190°C przez ok. 30-40 minut.

PN0180200

PN0172900
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Mieszanka do pączków 10%
Zapewnia dużą objętość pączków, stałą jakość produkcji, wydłuża przydatność oraz minimalizuje wchłanianie tłuszczu.

Cechy produktu: gwarancja najwyższej jakości, niepowtarzalny smak, wspaniały wygląd, zachowuje świeżość przez długi czas.

PN 0081200

Receptura

Składniki Ilość w kg

Mieszanka do pączków 10% 1,00

Mąka pszenna 500 10,00

Jajka 2,00

Drożdże 0,60

Olej 0,70

Woda ok. 3,50

Razem 17,80

Sposób przygotowania: 
1. Wszystkie składniki mieszać razem:
a) 4 minuty wolno,
b) 6 minut szybko.

Ciasto pozostawić na 10 minut, a następnie dzielić na 
pączki, które należy pozostawić w garowni na 45 minut. 
Pączki muszą dobrze wyschnąć, by minimalnie wchła-
niały tłuszcz. 

2. Pączki należy smażyć około 
3 + 3 minut w temperaturze 180°C.
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Mieszanki
cukiernicze

Receptura I (pączki)

Składniki Ilość w kg

Mieszanka do pączków 15% 1,00

Mąka pszenna 500 7,00

Drożdże 0,35

Olej 0,70

Woda ok. 3,50

Cukier 0,30

Razem 12,85

Receptura II (drożdżówki)

Składniki Ilość w kg

Mieszanka do pączków 15% 1,00

Mąka pszenna 500 7,00

Drożdże 0,40

Olej 0,70

Woda ok. 3,80

Cukier 0,60

Razem 13,50

Sposób przygotowania: 
1. Wszystkie składniki mieszać razem;
a) 3 minuty wolno, 
b) 6 minut szybko.

Ciasto wyważyć na presy i zostawić na 10 minut, potem 
dzielić na pączki, które należy pozostawić w garowni 
na 30 minut (35°C, wilgotność maks. 55%). Pączki mu-
szą dobrze wyschnąć (około 20 minut), by minimalnie 
wchłaniały tłuszcz.

2. Pączki należy smażyć około 4 + 2 minut w temperaturze 
175-180°C.

Sposób przygotowania: 
Przygotowanie ciasta jak przy pączkach.

Mieszanka do pączków 15% 
Zapewnia dużą objętość pączków, minimalizuje wchłanianie tłuszczu oraz wydłuża świeżość. Dodatkowo z mieszanki można 
wyrabiać ciasta drożdżowe.

Cechy produktu: gwarancja najwyższej jakości, niepowtarzalny smak, wspaniały wygląd, zachowuje świeżość przez długi 
czas, szerokie zastosowanie.

PN 0081100
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Receptura

Składniki Ilość w kg

Mieszanka
Ciasto parzone GOLD

1,00

Olej 0,30

Świeże jajka 1,30

Woda 1,40

Razem 4,00

Proces technologiczny:
Wymieszać mieszankę z wodą, jajkami i olejem. Mieszać 
na średnich lub szybkich obrotach minimalnie 5 minut, do 
uzyskania gładkiej konsystencji. Pozostawić na 10 minut, 
następnie kształtować. 

Pieczenie: 230°C, czas pieczenia: 25-30 minut

Ciasto parzone GOLD PN 0083100
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Mieszanki
cukiernicze

Kule serowe
Mieszanka do produkcji smażonych kul serowych.

PN 0082200

Receptura

Składniki Ilość w kg Ilość w kg

Mieszanka Kule serowe 1,00 1

Twaróg 0,50 -

Maślanka - 0,85

Mąka pszenna - 0,20

Olej 0,10 0,12

Woda 0,35 -

Jajka 0,50 0,50

Razem 2,45 2,68

Sposób przygotowania: 
Wszystkie składniki mieszać na średnich obrotach 
1,5-2 minuty, do połączenia składników. Wymieszane 
ciasto pozostawić na 10 minut. Odpowiednie porcje 
ciasta dozować na gorący tłuszcz (frytura, smalec, olej).
Temperatura tłuszczu: 180°C
Czas smażenia: ok. 9 minut

Cukier nietopliwy 
Cukier nietopliwy Semix jest przeznaczony 
do posypek, dekoracji oraz do podkreślenia 
smaku delikatnego pieczywa i wyrobów 
cukierniczych.

Cechy produktu: sypki, nie wilgotnieje oraz 
nie roztapia się nawet na smażonych pro-
duktach, uatrakcyjnia udekorowane pro-
dukty. Wysoka jakość, nie zawiera tłuszczu 
palmowego.

PN 0150300
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Nadzienie czekoladowo-rumowe
Mieszanka do produkcji pysznego nadzienia na zimno, z wysoką zawartością kakao.

Cechy produktu: kremowa konsystencja, termostabilność, nie wycieka z ciasta,
wysoka zawartość kakao (10% kakao w gotowym produkcie, wg ustalonej receptury).

PN 0340600

Receptura

Składniki Ilość w kg

Mieszanka Nadzienie
czekoladowo-rumowe

1,00

Woda (letnia) 0,50

Razem 1,50

Proces pryzgotowania:
Odpowiednią ilość wody dodać do mieszanki i wolno i krótko 
mieszać, następnie zwiększyć obroty i mieszać przez 1-2 minuty. 
Nadzienie jest gotowe do natychmiastowego użycia.

Beza Semix
Mieszanka do produkcji pysznych, chrupiących bez, których można użyć także jako dekoracje do tortów, ciast… 

Cechy produktu:

•  Szybka i łatwa produkcja.
•  Nie chłonie wilgoci.
•  Szeroki wachlarz zastosowań.
•  Atrakcyjna cenowo.

Receptura

Składniki Ilość w kg

Mieszanka Beza Semix 1,00 

Woda (przynajmniej 70°C) 0,40 

Razem 1,40 

Sposób przygotowania:
Mieszankę Beza Semix wymieszać z wodą na najwyż-
szych obrotach przez ok. 8 minut. Następnie kształtuje-
my. Pieczenie przy 90°C–100°C ok. 90 minut. Czas pie-
czenia dostosować do panujących warunków. Powstałe 
bezy muszą być suche w środku.

PN 0150500

3030

Mieszanki
cukiernicze



Mieszanki
cukiernicze

Staropolski żytni piernik
Nasz nowy Staropolski żytni piernik wraca do tradycji Charakteryzuje się wyrafinowanym smakiem, który jest wynikiem 
optymalnej kombinacji cynamonu, goździków, imbiru, ziela angielskiego i badianu.

Cechy produktu: Puszysty nieklejący się miękisz, doskonała objętość, pozostaje długo miękki, wszechstronne zastosowanie 
– blacha, plecionki, muffinki, szybka i prosta produkcja.

Receptura

Składniki Ilość w kg

Staropolski żytni piernik 1,00

Jajka 0,26

Olej 0,05

Woda 0,40

Razem 1,71

Sposób przygotowania:
Wszystkie składniki wymieszać razem.

Mieszanie: wolne obroty 1 minuta
szybko 5 minut

Pieczenie: formy wkładamy do pieca w możliwie 
najkrótszym czasie po wymieszaniu
• przy produktach o warstwie ciasta ok 2,5 cm 

30-35 minut
• przy produktach o warstwie ciasta ok 4,0 cm  

45-50 minut

Temperatura pieczenia:
• piec rotacyjny 120ºC-150
• tradycyjny piec 190 ºC

PN 0310400
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Ciasto półfrancuskie – croissant
Mieszanka do wyrobu pieczywa półfrancuskiego.

Cechy produktu: mieszanka zapewnia doskonały smak, idealny kolor i wspaniały aromat. Nadaje dużą objętość i ładne 
listkowanie oraz zapewnia wysoką jakość i powtarzalność wypieków. Mieszanka jest idealna do wypieków croissantów 
i ciastek duńskich.

PN 0081800

Receptura

Składniki Ilość w kg

Mieszanka
Ciasto półfrancuskie

1,00

Margaryna 0,50

Woda (zimna) 5,00-5,50

Mąka 10,00

Sól 0,10

Cukier 0,70

Drożdże 0,40-0,60

Ciasto razem 17,70-18,40

Margaryna Francuska
do wałkowania

3,50

Sposób przygotowania: 
Mieszanie ciasta:
4 minuty wolno, 9 minut szybko
Temperatura ciasta: 24-26°C
Wałkowanie: z margaryną do ciast półfrancuskich 
3 x 3 lub 2 x 4
Stygnięcie w chłodni: 20 minut
Formowanie na płaty o grubości: 2-4 mm
Czas rośnięcia: 20-40 minut bez garownika

3232

Mieszanki
cukiernicze



Mieszanki
cukiernicze

Nadzienie z Białego Makowenu
Receptura

Składniki Ilość w kg

Biały Makowen Semix 0,90

Nadzienie z orzecha
włoskiego Excellent Semix

0,10

Margaryna 80%
(roztopiona)

0,22

Jajka 0,25 (5 szt.)

Marmolada
wieloowocowa

0,1

Woda ok. 0,20

Razem 1,77

Rogale Marcinowskie
Ciasto półfrancuskie
Receptura 

Składniki Ilość w kg

Mieszanka Ciasto
półfrancuskie Semix

1,00

Margaryna 0,50

Woda (zimna) 5,00-5,50

Mąka 10,00

Sól 0,10

Cukier 0,70

Drożdże 0,40-0,60

Ciasto razem 17,70-18,40

Margaryna Francuska
do wałkowania

3,50

Sposób przygotowania: 
Mieszanie ciasta: 4 minuty wolno, 9 minut szybko
Temperatura ciasta: 24-26°C
Wałkowanie: z margaryną do ciast półfrancuskich 
3 x 3 lub 2 x 4
Stygnięcie w chłodni: 20 minut
Formowanie na płaty o grubości: 2-4 mm
Czas rośnięcia: 20-40 minut bez garownika

Sposób przygotowania: 
Wszystkie składniki wymieszać, następnie nadzienie jest 
gotowe do użycia.

3333
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Zaciemniacz do ciast
Prażone żyto, drobno zmielone, idealne do barwienia pieczywa.

Cechy produktu: nadaje idealny ciemny kolor, produkt łatwy w stosowaniu.

ZB 3000001

Receptura

Składniki Ilość w kg

TDI 0,3% 0,30

Mąka pszenna 100,00

Olej 4,00

Sól 1,70

Drożdże 4,00

Woda 50,00

Razem 160,00

Sposób przygotowania: 
Dozowanie: 0,3% z masy mąki
Mieszanie ciasta: składniki mieszać 2 minuty, po dodaniu 
oleju 6-8 minut
Czas pozostawienia ciasta: 5-10 minut
Czas rośnięcia: 30-45 minut
Temperatura ciasta: 26-28°C

TDI 0,3% PN 0100100

Nowy środek polepszający białe pieczywo.

Cechy produktu: znacząca poprawa jakości gotowego wy-
pieku, przedłuża świeżość pieczywa oraz zwiększa jego 
objętość, gwarantuje odpowiednią strukturę.

Receptura

Składniki Ilość w kg

Faktor 0,30-0,80

Mąka pszenna 100,00

Olej 4,00

Sól 1,70

Drożdże 4,00

Woda 50,00

Razem 160,70

Sposób przygotowania: 
Dozowanie: 0,3-0,8% do masy mąki 
Mieszanie ciasta:
składniki mieszać 2 minuty,
po dodaniu oleju 6-8 minut
Czas pozostawienia ciasta: 20 minut
Czas rośnięcia: 40-45 minut
Temperatura ciasta: 27-28°C

SOFT-TEX Clean
Polepszacz bez dodadtków spożywczych do produckji delikat-
nego pieczywa, który znacznie wydłuża jego świeżość, sprawia, 
że miękkisz staje sie delikatniejszy.

PN 0093600

Faktor
Nowy uniwersalny środek polepszający do białego pieczywa i chleba.
Cechy produktu: znacząca poprawa jakości gotowego wypieku, przedłuża świeżość pieczywa.

PN 0090700

Receptura

Składniki Ilość w kg

SOFT-TEX CLEAN 0,60-1,00

Mąka pszenna 100,00

Olej 6,00

Sól 1,60

Cukier 12,00

Drożdże 6,50

Woda 45,00

Razem 171,70-172,10

Sposób przygotowania: 
Zalecane dawkowanie:
• 1,00 % wytrzymałość więcej niż 10 dni
• 0,80 % wytrzymałość 8 dni
• 0,60 % wytrzymałość 6 dni
Mieszanie ciasta: 2 minuty, dodać olej i 6-8 minut
Temperatura ciasta: 26-28°C
Czas rośnięcia: 20 minut wg warunków
Garowanie: 30-50 minut wg warunków 
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Chlebax
IDEALNY NA LINIE PRODUKCYJNE
Polepszacz dla chlebów na zakwasie, opracowany specjalnie w celu stabilności i zwiększenia objętości pieczywa. Użycie tego 
środka pozwala na osiągnięcie regularnej porowatości, sprężystości miąższu i dłuższej trwałości chleba.

PN0130500

Receptura

Składniki Ilość w kg

CHLEBAX 0,5-1,00

Mąka 60,00

Sól 1,13

Kwas 80,00

Woda 21,25

Razem ok. 163,00

Sposób przygotowania: 
Wszystkie surowce według receptury wymieszać jedno-
cześnie.
Mieszanie ciasta: 2 minuty wolno, 6 minut szybko
Dojrzewanie (rośnięcie) ciasta: 20 minut
Porcja ciasta: według typu wyrobu
Czas rośnięcia: 50 minut  wg. panujących warunków
Pieczenie: zapiekanie w 250°C, pieczenie w 230°C
Czas pieczenia: 35-45 minut

3535
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WYSOKA
ZAWARTOŚĆ

BIAŁEK
BŁONNIKA

53%
KIEŁKÓW FASOLI MUNG

Wegańskie nadzienie z kiełków MUNG
oraz

Pikantne wegańskie nadzienie z kiełków MUNG
Mieszanka do przygotowania termostabilnego nadzienia piekarniczego

Cechy produktu: bez dodatków E, innowacyjny oraz wyjątkowy smak i aromat, bogate źródło białek i błonnika, 
szeroki wachlarz zastosowań, łatwa i powtarzalna produkcja.

Receptura

Składniki Ilość w kg

Wegańskie nadzienie
z kiełkami mung

1,00

Woda 2,50-3,00

Razem 3,50- 4,00

Receptura

Składniki Ilość w kg

Pikantne wegańskie
nadzienie z kiełkami mung

1,00

Woda 2,50-3,00

Razem 3,50- 4,00

Sposób przygotowania: 
Suchą mieszankę wsypać do naczynia, zalać odpowiednią 
ilością wody i mieszać na wolnych obrotach przez 1 minutę, 
odstawić na ok. 15 minut. Po tym czasie nadzienie jest go-
towe do użycia.

Sposób przygotowania: 
Suchą mieszankę wsypać do naczynia, zalać odpowiednią 
ilością wody i mieszać na wolnych obrotach przez 1 minutę, 
odstawić na ok. 15 minut. Po tym czasie nadzienie jest go-
towe do użycia.

PN0262000

PN0261900

WYSOKA
ZAWARTOŚĆ

BIAŁEK
BŁONNIKA

3636
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Wegański Burger
Innowacyjna mieszanka do produkcji  burgerów wegańskich. W skład kotleta wchodzą m in. kiełki fasoli mung, oliwa z oliwek, 
wysokiej jakości proteiny grochu, warzywa oraz idealnie dobrane przyprawy, dzięki czemu burger ma głęboki, wyrazisty 
smak i aromat oraz jest bogatym źródłem błonnika i białek a produkcja jest łatwa i powtarzalna.

WYSOKA
ZAWARTOŚĆ

BIAŁEK
BŁONNIKA

Receptura

Składniki Ilość w kg

Mieszanka Wegański 
burger

1,00

Olej (rzepakowy)  0,25

Woda (mniej niż 15°C!) 1,63

Razem 2,88

Sposób przygotowania: 
Sypką mieszankę wsypujemy do naczynia, zalać odpowiednią 
ilością chłodnej wody, 5-15°C (WAŻNE!) oraz dodać olej 
i mieszać na najwolniejszych obrotach przez ok. 1 minutę. 
Odstawić na ok. 2 godziny do chłodni/lodówki (można przy-
gotować dzień wcześniej i przechować w chłodni/lodówce!). 
Formować krążki np. o grubości 1 cm.

PN0262800

WYSOKA
ZAWARTOŚĆ

BIAŁEK
BŁONNIKA
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Pikantny Mix
Oryginalna i doskonała posypka do pieczywa, nadaje charakterystyczny pikantny smak oraz zwiększa atrakcyjność pieczywa.

Cechy produktu: szerokie zastosowanie, wyrazisty smak i aromat.

PN 0760100

Sposób przygotowania: 
Po wygarowaniu ciasta nakładamy mieszankę pikantny mix na zwilżony wierzch ciasta i pieczemy wg rodzaju pieczywa i wa-
runków. Po upieczeniu nie zraszać. 
Alternatywnie: 
1. można rozrobić z olejem i rozsmarować na cieście, 
2. rozrobić z masłem i stosować jako nadzienie pikantne.

3838
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Beszamel Specjal
Beszamel wzbogaca naturalny smak warzyw, kapuśniaków oraz farszu użytych do przygotowania nadzień. Podczas pieczenia 
stabilizuje nadzienie.

Cechy produktu: szerokie zastosowanie, zwiększa atrakcyjność gotowego wyrobu.

PN0160200

Receptura

Składniki Ilość w kg

Beszamel Special 1,00

Woda 1,66

Warzywa, salami, ser, mięso 0,50-1,00

Razem 3,16-3,66

Receptura

Składniki Ilość w kg

Nadzienie szpinakowe 1,00

Woda 3,50

Razem 4,50

Sposób przygotowania: 
Proszek Beszamel Special wymieszać z odpowiednią ilością 
wody. Do gotowego sosu możemy dodać warzywa, salami, 
ser, mięso.

Technologia wypieku:
Mieszankę wsypać do naczynia, zalać zalecaną ilością wody 
i wolno mieszać aż mieszanka nasiąknie wodą. Następnie 
ubijać na wysokich obrotach około 1 minuty.
Nadzienie odstawić przynajmniej na 15 minut. Po odsta-
niu nadzienie gotowe jest do nadziewania ręcznego lub 
automatycznego.

Nadzienie szpinakowe
Mieszanka sypka do produkcji nietradycyjnego nadzienia szpinakowego, przeznaczonego przede wszystkim do nadziewania 
ciast francuskich i ciast typu duńskiego.

PN 0260700
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PRODUKTY

z KIEŁKÓW
zbóż,

zbóż rzekomych,
roślin strączkowych,

BEZ GLUTENU

ZDROWE 
ŻYCIE

www.kielkuj.pl
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KIEŁKOWANIE
Przekształcanie skrobi na cukry 
proste i rozpuszczalne kwasy 
tłuszczowe. Białka ulegają 
rozkładowi na aminokwasy.

PoddajEMY kiEŁkoWaNiu i PrZETWarZaMY NaSTĘPujĄCE ZiarNa:

owies soczewica 
czerwona

soczewica 
bRĄzOWA

FasoLa
czarna

GryKa KoMosa

KORZYŚCI
jakiE NioSĄ ZE SoBĄ kiEŁki:

WIĘKSZA WARTOŚĆ ODŻYWCZA

WYŻSZE STĘŻENIE WARTOŚCIOWYCH SUBSTANCJI ODŻYWCZYCH - białka (soczewica, fasola), 
błonnik (fasola, gryka), przeciwutleniacze (owies).

ŁATWIEJSZE TRAWIENIE - działanie enzymów pomaga przekształcać skrobię w mniejsze i prostsze 
składowe, które są lepiej strawne.

LEPSZY SMAK - produkty są delikatne, z mąki wyrabia się bardziej elastyczne ciasto, ziarna są chrupkie,
łatwiejsze do pogryzienia. Produkty uzyskują lekki orzechowy posmak, pachną jak po lekkim uprażeniu.

BEZPOŚREDNIO DO SPOŻYCIA - wszystkie nasze produkty są dzięki obróbce cieplnej przygotowane 
do bezpośredniego spożycia.

w w w . s e m i x p o l s k a . p l1

WSZYSTkiENaSZE ProdukTY SĄBEZgluTENoWE IDEALNEDLACELIAKÓW
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4242

Receptura

Składniki Ilość w kg

Makowen (nadzienie makowe) SEMIX 2,00

Margaryna 80% 0,9

Jajka całe 1,2

Jabłko karmelizowane
(wiadro) 

1,9

Cukier nietopliwy SEMIX 0,15

Kruszonka: margaryna 0,4 kg, cukier 0,4 kg,
mąka pszenna ok. 0,8 kg

Sposób przygotowania: 
Makowen, margarynę i jajka wkładamy razem do kotła ubijaczki i mieszamy na 
średnich obrotach liściem przez ok. 10 minut do uzyskania pulchnej jednolitej 
masy. Do tak wyrobionej masy wkładamy jabłka karmelizowane i mieszamy 
delikatnie ręką w celu ich równego rozprowadzenia w masie. Tak przygotowaną 
masę wykładamy na wysoką blachę z zapieczonym wcześniej kruchym spodem, 
wygładzamy i posypujemy kruszonką. Wkładamy do pieca na ok. 1 godz. 15 min 
w temperaturę ok. 170°C.
Po upieczeniu i wstępnym wystygnięciu posypujemy cukrem nietopliwym SEMIX.

Sposób przygotowania: 
Mieszankę wymieszać ze śmietaną, ubijać do osiągnięcia 
wymaganej gęstości.

Ciasto makowe z jabłkiem

CREMFIX
Stabilizatory do śmietany, pozwalają na szybkie, łatwe i efek-
tywne ubijanie a także dodają smaku i aromatu.

Kakao

Składniki Ilość w kg

Mieszanka Cremfix Kakao 0,23 - 0,27

Śmietana 33% 1,00

Razem 1,23 - 1,27

Karmel

Składniki Ilość w kg

Mieszanka Cremfix Karmel 0,16 - 0,20

Śmietana 33%  1,00

Razem 1,16 - 1,20

Neutro

Składniki Ilość w kg

Mieszanka Cremfix Neutro  0,15 - 0,19

Śmietana 33% 1,00

Razem 1,15 - 1,19

PN0201700

PN0202000

PN0201200
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Dbamy o przyrodę
Od dawna aktywnie działamy na rzecz ochrony przyrody i środowiska. Posiadamy 49 hektarów w pięciu lokalizacjach na terenie 
Śląska. W tych biotopach przywracamy funkcje krajobrazu i wspieramy zagrożone i chronione gatunki organizmów – ptaki, 
płazy, bezkręgowce i ryby.

Nie używamy oleju palmowego
Wiosną 2017 zaprzestaliśmy stosowania tłuszczu palmowego w naszych produktach zbożowych, ponieważ jesteśmy nie 
tylko konsumentem, ale także firmą odpowiedzialną za środowisko. Jako jedni z pierwszych producentów żywności staliśmy 
się członkiem a następnie generalnym partnerem koalicji przeciwko olejowi palmowemu. Bardzo poważnie traktujemy kon-
sekwencje zakładania nowych plantacji palmowych kosztem lasów tropikalnych. Pomimo, że pobieraliśmy olej z oryginalnych 
plantacji w ramach programu RSPO, zdecydowaliśmy się zastąpić go olejem kokosowym , oliwkowym a ostatecznie olejem 
słonecznikowym.
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