JAK NA TO?
SKLADUJTE V BĚŽNÝCH PODMÍNKÁCH

www.
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VYJMĚTE Z OBALU

Chléb Hradišťan®
dvoukváskový

POVLAŽTE A VLOŽTE DO PŘEDEHŘÁTÉ TROUBY
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DOPEČTE DOZLATOVA

PŘEDPEČEN

Vítězný
konzumní chléb ČR
roku 2017

URČENO
K DOPEČENÍ

Dopeč Doma
DoDo Výrobky DoDo® - Dopeč doma

KRÁJEJTE DOSTATEČNĚ VYCHLADLÉ

➤ pečení do každého domu, chalupy, chaty, prodejny, restaurace, penzionu, hotelu...
registrovaná ochranná známka Úřadem průmyslového vlastnictví ČR a Úradom priemyselného vlastníctva SR
➤ nejmodernější automatická výrobní technologie, respektující původní tradiční pekařské postupy
➤ nejvyšší standard kvality dle mezinárodní normy IFS (International Food Standard)
➤ vlastní originální receptury přináší i další zdravotní benefity, které mají pozitivní vliv na lidské zdraví, bez barviv a konzervantů
➤

➤

➤

VÝROBKY JE MOŽNÉ
PŘED PEČENÍM DEKOROVAT

➤

➤

Omládkové pečivo
➤

VŽDY SNADNO ČERSTVĚ NAPEČENO

obsahuje pšeničný omládek,
se kterým se dostává do těsta
větší množství předem přirozeně
prokvašené pšeničné mouky,
která pečivu dodává výraznější
chuť a aroma.
Díky omládku pak stačí použít
nižší obsah droždí a zlepšujících
přípravků v receptuře.

Celozrnné pečivo
➤

➤

Vyrábí: Pekárna Choustníkovo Hradiště, tel.: 499 404 110,
BEAS, a. s., Choustníkovo Hradiště 89, 544 42
beas@beas.cz

➤

➤

obsahuje žitný a pšeničný kvásek,
vychází z receptury
vítězného chleba ČR roku 2017
výrobku byla udělena cena
Potravinářské komory ČR
za nejlepší inovativní
potravinářský výrobek 2017

obsahuje fermentované směsi
mouk a zrn, výrobky z celozrnné
mouky s vysokým podílem
vlákniny a celých zrn
(dýně, len, ječné kroupy
a ovesné vločky)

Chléb Kardicorn® vícezrnný
➤

Chléb Hradišťan® dvoukváskový

➤

A TO SMÍCHÁNÍM VODY S MOUKOU V POMĚRU 5:1,
NASLEDNÝM POVLAŽENÍM A POSYPÁNÍM
(mák, kmín a sůl, dýňové semínko, ....)

➤

obsahuje fermentované směsi
kvásku, mouky a zrn, s vysokým
podílem vlákniny
dále i speciální solící směs
se sníženým podílem sodíku,
tímto tento chléb splňuje kritéria
světové zdravotnické organizace
WHO
výrobku byla udělena cena
Potravinářské komory ČR
za nejlepší inovativní výrobek 2017
v oblasti reformulací potravin

