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Заварка
Попарени зърнени култури -

паста на базата на натурален
квас и попарени брашна.

ИНОВАЦИИ ЗА ВАШИТЕ УНИКАЛНИ ПРОДУКТИ



Защо Заварка®? Заварка® Многозърнеста 

Със Заварка®:

Пасти  Заварка® са: 
• продукти, получени на база квас и варени
 брашна 
• готови за употреба продукти, от които могат да
 бъдат произведени голямо разнообразие от
 хлебни изделия от ръжено и/или пшенично
 брашно
• натурални продукти произведени по
 автентична технология

Заварка® забавя
стареенето
на хляба
• Употребата на Заварка® в хляба забавя
 стареенето на хляба с над 6 дни.
• Наблюдаваме синергичен ефект при употреба
 на квас и варено брашно върху срока на
 годност.

• Хрупкава коричка, мека среда
• Предварително накиснатите в пълнозърнест
 квас зърна придават сладко-кисел балансиран
 вкус, а добавените семена обогатяват
 максимално органолептичните показатели.

Професионална смес от варено пълнозърнесто 
ръжено брашно, ръжен квас и меки накиснати 
семена и зърна. Предназначена за производство на 
разнообразни комбинирани хлябове от пшеница и 
ръж. 

Не са необходими консерванти за запазване на 
хляба в рамките на 3 до 5 дни

• се произвеждат хлебни изделия с уникален
 вкус и аромат
• квасът в нея придава автентичен външен вид и
 вкус на домашно приготвен хляб
• традиционните технологии се съчетават с
 модерните иновации
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Описание на продукта: Дозировка 

 
 

Съставки  

 
  
 

Съхранение 

 
  
 

Основни характеристики на хлябовете:
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промяна на твърдостта на сърцевината

Добавете 20-60% от Заварка® 
Многозърнеста към рецептата на 
избрания от вас хляб

Вода, ръжен квас, ленено семе, 
слънчогледово семе, натрошени 
ръжени зърна, захар, малцово ръжено 
брашно, натрошени овесени ядки

Да се съхранява на сухо и хладно 
място. След отваряне – съхранявайте 
на 2-8 С и използвайте в рамките на 2 
седмици

Рецепта за Многозърнест Хляб

СЪСТАВКИ ТЕСТО ОБЩО

Пшенично брашно Т500 100,00 100,00
Inventis Zavarka Multigrains 30,00 30,00
Прясна мая 2,50 2,50
Захар 2,00 2,00
Вода 60,00 60,00
Сол 1,00 1,00
Общо 195,50 195,50

Миксер Скорост – втора
Смесване 6 мин. (първа скорост) +
 4 мин. (втора скорост)
Температура на тестото 26 – 28°C
Ферментация на сместа 20 – 30 мин.
Разделяне 450 – 550 гр. 
Оформяне
Последно ферментиране 50 – 60 мин. / 35°C
Печене 30 – 35 мин. / 220 – 200°C 

показатели на хляб със Заварка® Многозърнеста 40%

омекотени зърна в
Заварка® Многозърнеста

сухи твърди семена в
стандартна смес
(референция)


