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рецепти
Сладки и солени,
създадени с помощта
на Crème de Levain®
културата на вкуса®
при производството
на хлебни изделия
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Уникален, универсален,
активен квас
Crème de Levain® предлага на
професионалните пекари много
възможности:
• Продукция с качества на спонтанно
ферментиралите закваски.
• Винаги постоянен резултат на крайното изделие.
• Не се изисква подновяване, така че се пести време.
• Гарантира, че никакви нежелани микроорганизми няма
да се развият и да понижат качеството на кваса.

Настоящата брошура с рецепти предлага широк
спектър от приложения на Crème de Levain®:
С Crème de Levain® можете да направите:
багета, ръжен хляб, чабата, хляб за сандвичи и,
разбира се, традиционния френски хляб с квас.
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при производството на хлебни изделия
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културата на вкуса®

Изработен от
органични брашна

Crème de Levain® гарантира, че готовият продукт
ще бъде изключително вкусен:
• Придава на хляба богат вкус.
• Увеличава интензивността на вкуса, киселинността и
аромата, характерен за ферментиралия хляб с квас.
• Осигурява типичната текстура, която е специфична
за изделията с квас.
• Придава на изделието апетитен цвят на коричката
и средата.

Crème de Levain® предоставя висока степен
на ферментация през целия период на
годност на продукта.
Crème de Levain® е квас, който може да бъде
изцяло контролиран и стабилен благодарение
на патентован производствен процес.

FLÛTE
GOURMANDE
Пшениченото брашно в комбинация с Crème de Levain® и
дългият процес на ферментация придават на хляба
уникален вкус и аромат. Клиентите предпочитат леката,
пухкава среда и сладките зърнени нотки.
Този метод, специално приспособен за производството
на Вашите печива, ще направи планирането на
производството по-лесно.

СЕНЗОРНО ОПИСАНИЕ
Цвят на средата от кремав до леко бежов.
Едра, неправилна, отворена структура.
Леко хрупкава коричка.
Нотка на аромат на едва започнала ферментация. Зърнен аромат.
Вкус на зряла пшеница със сладка нотка, придружена от леко
кисел привкус. Коричката е с нотка на топла бисквита.

СЪСТАВ
Пшеничено брашно T500
Вода
Сол
Мая
Crème de Levain®

100%
60%
2%
1%
5%

МЕТОД
Вид миксер
Замесване*
Температура на тестото
Отлагане
Почивка
Разделяне
(с помощта на делител за тесто)
Оформяне
Окончателна ферментация
Печене

Спирален
3 мин на 1. + 2 мин на 2.
22 – 26°C
14 – 48 ч. при температура 2 – 3°C
2 ч. при температура 25°C
350 г без закръгляне
Багета
45 мин при стайна температура
20 мин при температура 240°C

(*) Времето за замесване зависи от вида миксер и качеството на брашното.

BOULE LEVAIN
Високата киселинност на хляба се балансира от сложния
и интензивен аромат на квас и използваното брашно.
Съставките и процесът на печене гарантират по-дълга
трайност на хляба. Методът е изключително универсален
и ще улесни планирането на производството.

СЕНЗОРНО ОПИСАНИЕ
Тъмнокафява кора, среда с цвят на карамел, хубава
отворена структура.
Компактна на допир текстура.
Хрупкава коричка.
Доминиращ аромат на квас.
Изразен аромат на ръж, запазена киселинност с медена/остра нотка.
Ароматът на коричката е комбинация от сухар и крекер.
С лего изразен горчив послевкус.

СЪСТАВ
Пшеничено брашно Т500
Ръжено брашно
Вода
Сол
Crème de Levain®

90%
10%
53 - 55%
2%
5%

МЕТОД
Вид миксер
Замесване*
Температура на тестото
Ферментация
Ръчно делене
Почивка
Оформяне
Окончателна ферментация
Печене

Спирален
5 мин на 1 + 30 сек на 2.
25°C
14 ч при 23°C или 12 ч при 25°C
1 кг
20 – 30 мин
Кръгли питки
3 ч при 25°C
50 мин при 230°C,
в предварително загрята фурна

(*) Времето за омесване зависи от вида миксер и качеството на брашното.

Уникален активен квас

ЧАБАТА
Чабатата е известна с дългия си срок на годност. Тя е с
еластична и много отворена среда и нежна хрупкава
коричка.
Също така това е продукт с изцяло „чист етикет“, с
натурални съставки (брашна) и може да бъде наречен
„чабата органик“.

СЕНЗОРНО ОПИСАНИЕ
Перленокремама среда.
Много добра и неправилна структура на шуплите.
С нежно-хрупкава структура.
Приятно балансиран аромат.
Приятно балансирана.

СЪСТАВ

Пшеничено брашно
Вода
Crème de Levain®
Сол
Мая
Зехтин (по желание)

МЕТОД

Вид миксер
Замесване*
Температура на тестото
Почивка
Оформяне
Крайна ферментация
Печене

100%
63%
7%
2,1%
2%
2 до 5%

Спирален
2 мин на 1. + 8 мин на 2.
24 – 25°C
120 мин
Блокче
30 мин
20 – 25 мин при 240°C

Lesaffre препоръчва мая Vivo
(*) Времето за замесване зависи от вида миксер и качеството на брашното.

MINI GOURMANDE
Комбинацията от традиционно пшеничено брашно и
активен ръжен квас придава на хляба уникален характер.
Структурата на средата, златистата вкусна кора и
сладко-киселият аромат на зрели пшеничени зърна са
високо ценени.
Гъвкавостта на процеса прави планирането на
производството по-лесно.

СЕНЗОРНО ОПИСАНИЕ
Неправилна структура на шуплите.
Мека и еластична средина.
Нежно хупкава коричка.
Свеж зърнен аромат, сладка, млечна нотка.
Интензивен зърнен аромат на узряла пшеница, привкус с киселинен
акцент, със слаб оставащ в устата вкус на квас. Среда със сладък
вкус.

СЪСТАВ

Пшеничено брашно Т500
Вода
Сол
Мая
®
Crème de Levain®

МЕТОД

Вид миксер
Замесване*
Температура на тестото
Ферментация
Ръчно делене
Почивка
Оформяне
Окончателна ферментация
Печене

100%
60%
2%
1%
5%

Спирален
5 мин на 1. и 1 мин на 2.
25°C
2 ч без завиване – 24 – 26°C
Машина – 170 г
30 мин
Машина, свободни рула
Ферментиране до сив
цвят 20 – 30 мм
15 мин при 240°C в предварително
загрята фурна

Lesaffre препоръчва мая Vivo
(*) Времето за замесване зависи от вида миксер и качеството на брашното.

PAIN
DE CAMPAGNE
Съставките на pain de campagne са традиционни и автентични.
Под неговата дебела и хрупкава кора се крие плътна твърда среда с
голяма и отворена структура.
Този познато изглеждащ хляб подканва към пътешествия по селски
пътища и за дълго време съхранява качествата си.

СЕНЗОРНО ОПИСАНИЕ

Тъмна плътна среда.
Еластична структура на средата, дебела кора.
Интензивен аромат на ръж, комбиниран
с характерния интензивен мирис на квас.
Стипчив вкус, дълготраен се ръжен аромат.

СЪСТАВ

Брашно Т500
Ръжено брашно T85 или 130
Crème de Levain®
Вода
Сол
Мая

МЕТОД

Вид миксер
Замесване*
Температура на тестото
Почивка
Тегло
Отлежаване
Окончателна ферментация
Печене

90%
10%
8%
60%
2%
1%

Спирален
8 мин на 1.
25°C
90 мин
500 г
20 мин
40 мин при 26°C
30 мин при 240°C

Lesaffre препоръчва мая Vivo
(*) Времето за замесване зависи от вида миксер и качеството на брашното.

ЗЪРНЕН ХЛЯБ
СЪС СЕМЕНА
Сместа от различни зърна дава енергия на организма и го
обогатява с важни хранителни съставки. Комбинацията от вкус
и изискан аромат благодарение на различните зърна прави
този хляб предпочитан от всички.

СЕНЗОРНО ОПИСАНИЕ
Светлокафява правилна среда.
Тънка и хрупкава коричка.

Интензивен аромат на зърнени култури
и сурови овесени ядки.

Сладък и захарен вкус.

СЪСТАВ

Брашно
Вода
Сол
Мая
Crème de Levain®
Просо, мак, сусам,
ленено семе

МЕТОД

Вид миксер
Замесване*
Температура на тестото
Почивка
Нагряване
Тегло
Отлежаване
Окончателна ферментация
Печене

100%
63%
1,8%
1,5%
5%
10%

Спирален
4 + 1 мин
23°C
16 ч във вана при температура 3/5°C
2 ч при 24°C
350 г
Кръгли питки
20 мин
35 – 40 мин
25 мин при 235°C

Lesaffre препоръчва мая Vivo
(*) Времето за замесване зависи от вида миксер и качеството на брашното.

БАГЕТА

СЕНЗОРНО ОПИСАНИЕ
Леко бежов цвят на средата с големи неправилни шупли.

Благодарение на кваса багетата носи аромата на
„деликатна и сладка“ зряла пшеница. Колкото по-дълго е
времето на ферментация, толкова повече шупли се
появяват.

Хрупкава коричка.

Нотка на сладост и аромат на сухар.

Добре закръглена и балансирана с
подчертан аромат на пшеница.

СЪСТАВ
КВАС

Пшеничено брашно
Ръжено брашно
Вода
Сол
Crème de Levain®

90%
10%
55%
2%
5%

Време на месене 5 мин на ниски обороти – ферментация 14 ч при температура 22°C.

ТЕСТО

Пшеничено брашно
Квас
Вода
Сол
Мая

МЕТОД

Вид миксер
Замесване*
Температура на тестото
Ферментация
Ръчно делене
Почивка
Оформяне
Окончателна ферментация
Печене

100%
40%
65%
2%
1%
Спирален
6 мин на 1. + 1 мин на 2.
26°C
60 мин при температура 25 – 27°C
350 г
30 мин
Багета
60 мин при температура 26°C
50 мин при 230°C,
20 мин при температура 240°C
във фурна

Lesaffre препоръчва мая Vivo
(*) Времето за замесване зависи от вида миксер и качеството на брашното.

ПИЦА
В истинската италианска традиция пицата е високо
оценявана, ако е хрупкава и върху тънко тесто или
пухкава върху дебело тесто с леко повдигнати краища.
Добавянето на Crème de Levain® ще ú придаде
характерен вкус и ще я направи още по-хрупкава. За да е
винаги вкусна!

СЕНЗОРНО ОПИСАНИЕ
Тънка база и нежно изпечена златистокафява коричка.

Хрупкава текстура.

Нотка на хлебен аромат и крекери.

Едва доловим кисел вкус.

СЪСТАВ

Брашно Т55
Вода
Сол
Мая
Crème de Levain®

МЕТОД

Вид миксер
Замесване*
Температура на тестото
Ръчно делене
Ферментация
Окончателна ферментация
Печене

100%
48%
2%
1,5%
10%

Спирален
3 мин на 1. + 2 мин на 2.
26°C
240 г за тънка база
350 г за дебела база
1 ч. при 30°C
Покрийте и оформете тестото
45 мин при температура 27°C
5 мин при температура 280°C
за тънка база
8 мин при температура 280°C
за дебела база

Lesaffre препоръчва мая Vivo
(*) Времето за замесване зависи от вида миксер и качеството на брашното.

КРОАСАН
Кроасанът е най-емблематичната френска закуска!
В момента това е специалитет, произвеждан по целия
свят.
Идеално навитото тесто трябва да е с оформени и
еластични шупли, различни в зависимост от вида на
използвано масло.

СЕНЗОРНО ОПИСАНИЕ
Кремава среда с неправилна структура.
Еластичен и мек.
Сладък аромат на ферментирала мая.
Интензивен маслен вкус.
Захарен вкус с кисел акцент.

СЪСТАВ

Брашно
Вода
Сол
Мая
Подобрител: Magimix V.I.P
Масло
Захар
Яйца
Crème de Levain®

МЕТОД

Вид миксер
Замесване*
Температура на тестото
Почивка
Разточване
Завиване на руло
Почивка
Крайна дебелина
Нарязване
Окончателна ферментация
Печене

100%
40%
2%
4%
0,5%
6%
12%
5%
8%

Планетарен
3 мин на 1. + 6 мин на 2.
20 – 22°C
30 мин при температура 5°C
25% спрямо тестото
3 единични пласта
или 1 двоен + 1 обикновен
20 – 30 мин при температура 5°C
2,5 мм
55 г
2 ч. при температура 28°C
15 мин при температура 200°C
във фурна с рафтове

Lesaffre препоръчва мая Vivo
(*) Времето за замесване зависи от вида миксер и качеството на брашното.

ПАРИЖКИ
БРИОШ
Златистият и лек вкусен бриош е един от
най-популярните парижки сладки тестени изделия!
Независимо дали е „brioche à tête“ или плетен бриош, той
е с мека разтапяща се в устата средина и богат вкус и
аромат.
Запазва свежестта си за няколко дни.

СЕНЗОРНО ОПИСАНИЕ
Добър обем, жълта богата средина, лек и въздушен.

Свежа средина, приятна текстура,
добър период на годност.

Изразителен аромат на свежо масло.

Нежен сладък вкус.

СЪСТАВ

Брашно T500
Яйца
Сол
Мая
Подобрител: Magimix V.I.P
Crème de Levain®
Захар
Масло
Мляко на прах

МЕТОД

Вид миксер
Замесване*
Температура на тестото
Почивка
Тегло
Отлежаване
Разрязване
Окончателна ферментация
Печене

100%
45%
2%
4%
3%
10%
2%
40%
4%

Планетарен
5 мин на 1. + 5 мин на 2.
25 – 27°C
15 ч при 5°C
40 – 300 г
15 мин
Произволно
1 ч и 45 мин при температура 28°C
15 – 30 мин при температура 180°C

Lesaffre препоръчва мая Vivo
(*) Времето за замесване зависи от вида миксер и качеството на брашното.

GÂCHE
VENDÉENNE
Gâche е бриош, който обикновено се сервира в района на Вандея
(Франция) по време на великденските празници или на сватбени
тържества. Днес той е масов продукт, който се произвежда през цялата
година. Gâche се различава от бриоша по това, че има по-компактна среда.
Съдържа много прясна сметана и се поръсва с вода от портокалов цвят.

СЕНЗОРНО ОПИСАНИЕ
Светложълта среда.
Компактна и мека текстура.
Средата съдържа вода от портокалов цвят.
Нежен млечен аромат.

Дълготраен вкус и послевкус.

СЪСТАВ

Пшеничено брашно Т500
Ръжено брашно
Сол
Мая
Яйца
Подобрител: Magimix V.I.P
Захар
Прясна сметана
Мляко 5%

МЕТОД

Вид миксер
Месене*
Месене*
Температура на тестото
Втасване
Печене
Почивка
Окончателна ферментация
Печене

100%
10%
2%
4%
30%
3%
32%
10%
5%

Планетарен
4 мин на 1. + 4 мин на 2.
Добавете масло
2 мин на 1. + 15 мин на 2.
Добавете вода от портокалов цвят
25°C
1 ч 45 мин
500 г
25 мин
1 ч и 30 мин при температура 28°C
40 мин при 200°C
във фурна

Lesaffre препоръчва мая Vivo
(*) Времето за замесване зависи от вида миксер и качеството на брашното.

Традиционен
селски хляб
Добре познатият селски хляб е едно завръщане към корените ни.
Неговият вкус, аромат и хрупкава коричка са това, което си представяме,
когато казваме "хляб". Равномерните шупли на еластичната средина са
еталон за хубав, истински хляб с квас. Ароматът на лек малц е наситен и
ясно разпознаваем. С Crème de Levain запазвате мекотата и свежесттта на
хляба за много по-дълго.

СЕНЗОРНО ОПИСАНИЕ
Светла среда с неправилни шупли.
Лека и еластична структура.
Хрупкава коричка.
Ясно изразени пшенични и малцови нотки.
Среда със сладък вкус и слаб
послевкус на квас.

СЪСТАВ

Брашно
Вода
Сол
Мая Виво
Crème de Levain®

МЕТОД

Вид Миксер
Месене
Температура на тестото
Почивка
Делене
Оформяне
Ферментация на плат
Печене

100%
55%
1.8%
2.5%
10%

Спирален
4 мин на 1. + 6 мин на 2.
28°C
20 мин.
660 гр.
франзела
90мин на стайна температура
25-30 мин. при 220°C

(*) Времето за замесване зависи от вида миксер и качеството на брашното.

културата на вкуса®

при производството на хлебни изделия

Crème de Levain®

е създаден в услуга
на професионалистите.

Специална опаковка
ЗА МНОГОКРАТНО
ЗАТВАРЯНЕ И С
ГОЛЯМА
ВМЕСТИМОСТ

• по-практична
• по-чиста
• по-безопасна
• с възможност за
постепенно контролиране
на нивото

Лесафр България ЕООД
гр. София, Бул. Искърско шосе 7,
сграда 6, офис 1;
Телефон: +359 2 873 14 39
e-mail: office.bg@lesaffre.com
www.lesaffre.bg

