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Компанія Bakery TeaM є провідним імпортером на
Українському ринку кондитерських товарів, а саме: декору, інгредієнтів, і якісної упаковки. Ми пропонуємо Вам
нові ідеї та рішення, інновації в пасхальній тематиці цього року. Ми, компанія Bakery TeaM, хочемо поділитися з
вами європейським досвідом і знаннями, світовими тенденціями та трендами.
Bakery TeaM презентує рішення, які стануть вам у
нагоді для приготування смачної випічки до Великодня:
• Паперові форми для приготування пасок, панетоне,
кексів, мафінів і пирогів від «Ecopack», що є антипригарними та дозволяють випікати без металевих форм;
• Агенти та суміші від «BakeLab», які вміють економити
ваш час та гроші.
• Фруктово-ягідні цукати від «Cesarin» і «Nappi» найвищої
якості;
• Оригінальні продукти на основі цукрів від «Laped», з
якими ви станете успішними експериментаторами;
• Великодній декор від відомих брендів- «Barbara Luijckx»
та «Modecor»;
• Барвники від «Modecor» та нашої власної торгової марки «Dolce Bello»;
• Цукрові кульки «Amariscia».
В нашому каталозі ви також знайдете оригінальні
рецептури для Великодня підготовлені спеціально для
вас технологом компанії Bakery TeaM.
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Форми для пасок виготовляються на високоточних автоматизованих виробничих лініях, які забезпечують мінімальне відхилення
від заданих розмірів, що робить форми придатними для використання на автоматизованих лініях.
Вертикальна стінка форми зроблена з антипригарного, пергаментного, гофрованого паперу, котрий дозволено використовувати при прямому контакті з харчовими продуктами, а основу форми
мікроперфоровано. Фарби, що використовуються для друку, можуть
витримувати високі температури і консерванти. Форми спроектовано з ребрами жорсткості на денці, тому є самоопорними і не вимагають металевих форм для випікання.

ПАСХАЛЬНІ ФОРМИ

STANDART (ТИПОВІ ФОРМИ)
РОЗМІР,ММ

ВАГА ГОТОВОГО ВИРОБУ, Г

КІЛЬКІСТЬ В
УПАКОВЦІ

70х60
70х85
90х90
90x110
110х85
125x100
134х95
154x112
170x115

100
120-150
200-220
250-270
300
450
500-550
750
1000

2000
3000
2400
2400
2200
1800
1500
1000
1100

BM(МОЗАЇКА)
РОЗМІР,ММ

70х60
70х85
90х90
110х85
134х95

PEG(ХВ+СІТКА)
ВАГА ГОТОВОГО ВИРОБУ, Г

100
120-150
200-220
300
500-550

COL1RGO(ЖОСТОВО)
РОЗМІР,ММ

70х85
90х90
110х85
134х95
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КІЛЬКІСТЬ В УПАКОВЦІ

2000
3000
2400
2200
1500

COL2R(ХОХЛОМА)

ВАГА ГОТОВОГО
ВИРОБУ, Г

120-150
200-220
300
500-550

COL3ROB(КВІТИ)

КІЛЬКІСТЬ В УПАКОВЦІ

3000
2400
2200
1500

ФОРМИ ДЛЯ ВИПІЧКИ

КАПСУЛИ ДЛЯ МАФІНІВ
50*40 БІЛІ

ПРЯМОКУТНІ ФОРМИ
158*55*52 та 80*40*40

КРУГЛІ ФОРМИ 155*35 ТА
185*30 ГОФРОВАНІ

ФОРМА КРУГЛА 90*20
ЗОЛОТА

ФОРМИ З КАКАОВЕЛИ
Дані форми виготовляються з целюлози, що отримується із какаовели- оболонок бобів какао.
Папір має унікальну «природню» естетичність, яка отримується без використання хімікатів та викликає асоціації з какао, чи кавою. Форми з какаовели чудово підійдуть для упаковки випічки преміум-сегменту, так само як
для еко-кафе та пекарень.

НОВИНКА!
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ПАСКА ТА ПАНЕТОНЕ
З давніх часів паска вважаєтсья одним з головних
атрибутів свята Великодня. І справді, вона не лише смачна, а й відіграє роль головної окраси великоднього столу,
практично, кожного українця. В Італії аналогом звичної
нам паски є панетоне- легкий солодкий пиріг із зацукрованими фруктами. Ми готові поділитися з вами найсмачнішими рецептами до свята Великодню.

Нам знадобиться
Агент «Супербан»........................................................................40г
Цукор-пісок...........................................................................250г
Борошно в/с.............................................................................1000г
Маргарин 82%............................................................................200г
Дріжджі пресовані.............................................................50–60г
Яйце............................................................................................200г
Вода................................................................................360–380г
Сіль.......................................................................................10–15г
Цукати апельсинові «Чезарин».............................................300г

Технологія приготування
Замішування тіста:
• Агент для здобного тіста «Супербан» вносять у борошно
перед замішуванням тіста
• Режим замішування: 2 хвилини на 1й швидкості, до 7 хвилин на 2й швидкості
• В кінці процесу замішування додати апельсинові цукати
«Чезарин»
• Замісити тісто до однорідності
Бродіння тіста після замішування: 30 хвилин
Розробка тіста:
• Після бродіння тісто поділити на шматки та округлити
• Вкласти у форми. Заповнення форми 30-35%
Кіцнева розстійка: 60-80 хвилин при Т = 35-40⁰С, і 75% вологості
Випічка: 30 - 40 хвилин (для маси 500г), Твипічки = 180190⁰С, з парою.
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Продукція компанії Чезарин на 100% натуральна- при її виробництві не застосовуються барвники,
ароматизатори, чи інші харчові добавки. Тому, вона вирізняється високою якістю та здатністю задовольнити
найвибагливіші смаки споживачів та кондитерів.

Апельсинові кубики
6*6мм

Апельсинові дольки

Імбирні смужки

Компанія Nappi - світовий лідер з виробництва зацукрованих фруктів та ягід. Продукція компанії
відома своєю якістю і широким асортиментом, при цьому висока технологічність і інноваційність виробництва дозволила зробити продукти компанії доступними для всіх споживачів.

• Апельсинові кубики
3*3мм, 6*6мм
• Апельсинові кубики
в пудрі
3*3мм, 6*6мм, 9*9мм
• Лимонні кубики
в пудрі
3*3мм, 6*6мм

Апельсинові смужки
6*60мм
Апельсинові смужки
в пудрі
6*60мм

Суміш Македонія
6*6мм

Цукатна вишня ціла

Горіхові кранчі
•Фундук
•Мигдаль
•Арахіс
•Фісташка
•Грецький горіх
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Продукція компанії Лапед розроблена для задоволення потреб і вимог фахівців-кондитерів, які вимагають найвищокої якості
для своїх виробів. Унікальні продукти на основі цукрів від Лапед,
практично, не мають аналогів.

Цукрові зерна

Термостабільний цукор
Доломіті

Цукрова помадка
Quick fondant

Цукрова помадка біла
FX

Інвертний цукровий
сироп 81%
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Глюкозний сироп

Марципан

Голді
(рідина для блиску)

Мастика для
покриття Біла

Мастика для
моделювання квітів

ВЕЛИКОДНІ БУЛОЧКИ ТА КРАФІНИ
В Англії традиційним десертом до Великоднього
чаю є пасхальні булочки. Нескладні в приготуванні, вони
стануть чудовим доповненням до вже звичних пасок.
Урізноманітнимо наше меню смачними крафінами з ніжною м’якоттю та хрусткою скоринкою.

Нам знадобиться
Для замішування тіста
Агент «Супербан»........................................................................25г
Цукор-пісок...........................................................................100г
Борошно в/с.............................................................................1000г
Маргарин 82%............................................................................200г
Дріжджі пресовані.......................................................................35г
Яйце............................................................................................50г
Вода (t°=18-20 °С)..............................................................450–480г
Сіль.......................................................................................10–15г
Для начинки
Марципан «Лапед»......................................................................100г
Для посипки
Термостабільні цукрові зерна «Лапед».....................................35г

Технологія приготування Великодніх булочок
Замішування тіста:
• Агент для здобного тіста «Cупербан» вносять в борошно
перед замішуванням тіста
• Режим замішування- 2 хвилини на 1й швидкості, до 7 хвилин на 2й швидкості. Якщо тістозамішувальна машина одношвидкісна, то тривалість замісу 10-12 хвилин
• Температура тіста після замішування +25..+28⁰С
Бродіння тіста після замішування: 15-20 хвилин.
Розробка тіста:
• Після бродіння тісто поділити на шматки та округлити
• Відпочинок тіста- 5 хвилин
• Формування виробів
Кіцнева розстійка:
• 40-60 хвилин при Т = 35-40⁰С, і 75% вологості
• Змастити мигдальної помадкою
• Посипати термостабільними цукровими зернами «Лапед» і мигдальними пластівцями
Випічка: 18-20 хвилин, Тпосадки = 190⁰С, Твипічки = 175⁰С,
без пари.
Дати виробу охолонути і посипати нетанучою цукровою
пудрою «Доломіті» від Laped
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Технологія приготування Крафінів
Замішування тіста ідентичне попередньому
Бродіння тіста після замішування: 15-20 хвилин.
Розробка тіста:
• Після бродіння тісто поділити на шматки та округлити.
• Відпочинок тіста- 5 хвилин.
• Розкачати заготовку до 3-5 мм завтовшки
• Змастити мигдальної помадкою і посипати апельсиновими цукатами (за бажанням, притрусити меленою корицею)
• Згорнути заготівку в щільний джгут
• Розрізати в довжину (не до кінця)
• Згорнути розрізами на виворіт, вкласти в форму. Заповнення форми 40-45%
Кіцнева розстійка:
• 40-50 хвилин при Т = 35-38⁰С, і 75% вологості.
• Змазування яйцем і оздоблення виробів відбувається перед посадкою в піч.
Випічка: 18-20 хвилин, Тпосадки = 190⁰С, Твипічки = 175⁰С, без пари.

Продукція наукового-виробничого проекту «Бейклаб»- це сучасний підхід до керування якістю та
собівартістю готової кондитерської продукції. Агенти та суміші для тіста від «Бейклаб» дозволяють зекономити час та кошти. Створюйте ідеальну випічку з насиченим смаком та ароматом, зменшуйте витрати на
інгредієнти разом з інноваційними продуктами «Бейклаб»!
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Агент для кондитерських виробів
«Софтбейк»

Агент для кондитерських виробів
«Супербан»

Агент для кондитерських виробів
«Акробат»

Для приготування:
• пасок
• булочок
• пісочного печива
• кексів
• пряників
• бісквітів

Для приготування:
• пасок
• панетоне
• здоби
• бріошів

Для приготування:
• розкатного пісочного печива

ВЕЛИКОДНІ КАПКЕЙТИ З ГОРІХОВИМ НУГАТИНОМ

Ці маленькі смаколики додадуть святкового настрою на Великдень.  

Нам знадобиться
Для замішування тіста
Покращувач «Софтбейк»............................................................16г
Цукор-пісок...........................................................................190г
Борошно 1/с.................................................................................210г
Рослинна олія..............................................................................120г
Яйце............................................................................................140г
Вода ...............................................................................................110г
Для горіхового нугатину
Білок ................................................................................................60г
Мед ................................................................................................115г
Цукор...........................................................................................161г
Глюкозний сироп «Лапед»........................................................115г
Вода...............................................................................................46г
Для наповнювача
Мигдаль........................................................................................115г
Фундук............................................................................................75г
Фісташка........................................................................................62г

Технологія приготування Великодніх капкейтів
Замішування тіста:
• Всі інгредієнти внести в ємність міксера
• Тісто перемішати за допомогою насадки «лопатка» 1
хвилину на повільній, 5-6 хвилин на середній швидкості
• Маса тістових заготівель 40-70 грам тіста (в залежності від розміру форм)
• Випічка : при температурі 170°С та середньої конвенції,
20 хвилин
Горіховий нугатин:
• Горіхи підігріти
• Білок збити віночком під планетарним міксером до утворення пишної піни
• Мед, цукор змішати в сотейнику з сиропом глюкози і водою, нагріти в сотейнику на вогні до 125°С і тонкою цівкою
ввести в білок, продовжуючи збивання.
• Збивати до зниження температури до 60°С , поміняти
насадку на лопатку (дуже швидко, щоб маса не встигла
схопитися)
• У теплу білкову масу всипають теплі горіхи (інакше маса
буде швидко застигати), перемішати на низьких оборотах
віночка
• Викласти на заздалегідь підготовлену кексову п/ф.
• Для зручності в роботі рекомендуємо використовувати
Food detaching spray Modecor (мастило форм, рук).
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Всесвітньо відома компанія «Modecor» вже давно асоціюється з високою
якістю та широким асортиментом продукції, зокрема декору
та барвників.

Набір
харчових
подвійних
маркерів
8 шт/уп

Спреї
велюр
в асортименті
250 мл

Харчові гелеві барвники
в асортименті
20 г та 100 г

Мастика для моделювання
біла POP

Ізомальт

Продукція власної торгової марки «Дольче Белло» виготовлена з європейської сировини за найновішими технологіями та створена для того аби задовільнити вимоги наших клієнтів.

Пігменти
для шоколаду
в асортименті
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Кандурини
в асортименті

Барвники гелеві та
на основі какао-масла
в асортименті

ПРЯНИК СИРЦЕВИЙ

Нам знадобиться
ФАЗА 1
Інвертний сироп 81% від «Лапед»........................................220г
Вода.....................................................................................35г
Сорбітол 70% / Гліцерин 98% USP.........................................10/5г
ФАЗА 2
Борошно пшеничне 1 сорт (РФ) ............................................235г
Крохмал пшеничний/кукурудзяний (можна борошном)....20г
Покращувач «Софтбейк».............................................................7г
ФАЗА 3
Спред/Олія соняшникова...............................................18-20/16г
Смако-ароматичні добавки (при бажанні)
Барвник коричневий від «Модекор».....................................0,75г
Імбир................................................................................................1,7 г
Гвоздика........................................................................................0,3г
Кориця...............................................................................................3г

Технологія приготування Пряника серцевого
ФАЗА 1:
• Внести інверт, воду та Сорбітол 70% або гліцерин
• Перемішувати 1-2 хвилини до рівномірного розподілу
ФАЗА 2:
• Внести всі інгредієнти та перемішувати 4 хвилини на середній швидкості до утворення гладкого тіста
ФАЗА 3:
• Внести жир або соняшникову олію
• Перемішувати 2 хвилини до однорідної суміші
Підібрані прянощі або духи, а також барвник вносяться під
час Фази 2
Для декору використовуємо цукрову помадку «Квік Фондан»
від Laped.
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Оригінальний декор для Великодня із натурального бельгійського шоколаду

Набір Великодніх кроликів

Набір Великодніх
писанок

Великодні курчата

Шоколадні
пелюстки,
лайм

Набір Великодніх
писанок, зелений

Шоколадні м’ячики в асортименті

Набір Великодніх крашанок

Цукровий декор з Італії, який вражає різноманітністю

Цукрові кульки різного забарвлення, форми та з шоколадною начинкою
в асортименті

Коктейльна вишня
«Дольче Міо»
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МИГДАЛЬНИЙ ПАЙ

На 10 шт Ø 6 см:

Нам знадобиться
Пісочне тісто..............................................................................350г
Кремова начинка.........................................................................500г
«Гель Нейтральний» від Модекор.........................................80г
Фрукти конс.(Абрикос/персик/груша) часточки................150г
Цукристий дутий рис .................................................................10г

Технологія приготування Мигдального паю
• Викласти у форми для випічки Екопак пісочне тісто
• Розподілити по формі товщиною 3 мм
• Відсадити (з кондитерського мішка) кремову начинку
• Укласти по центру кожної дольки консервованих фруктів і
випікати при температурі 180 ° С 15 -20 хвилин
• Охолодити
• Покрити поверхню холодним гелем
• Борти кожного виробу обсипати дутим рисом

ПІСОЧНЕ ТІСТО

Нам знадобиться
Агент «Акробат»..........................................................................20г
Цукрова пудра.............................................................................150г
Борошно в/с..................................................................................590г
Маргарин 82%.............................................................................180г
Яйце ................................................................................................100г
Вода.........................................................................................65г
Глюкозний сироп (ДЕ 43) від «Лапед».....................................65г

Технологія приготування Пісочного тіста
• Всі інгредієнти по рецептурі вносяться в ємність міксера
• Тісто перемішується насадкою «спіраль» 1 хвилину на
повільній, 5-6 хвилин на середній швидкості
• Покласти в холодильник
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МИГДАЛЬНИЙ КРЕМ

Нам знадобиться
Заварний крем «Старкрем» від «Лапед» (суміш для заварного крему, суха)......................................................................150г
Марципан від «Лапед»...............................................................200г
Вода холодна ..............................................................................400г
Яйце столове...............................................................................100г

Технологія приготування Мигдального крему
• У міксері, насадкою «лопатка» збити воду з заварним кремом «Старкрем» 5 - 7 хвилин до глянсової консистенції
• Додати марципан, ретельно перемішати
• Додати яйця столові. Вимісити до однорідності
• Перекласти в кондитерський мішок з круглою або рифленою насадкою
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КАРТОННІ КОРОБКИ ДЛЯ ПАСОК

Для того, щоб забезпечити належні умови при транспортуванні та збереженні, а також
надати святкового вигляду пропонуємо використати картонні коробки з великодніми дизайнами.
Дані коробки призначено для пасок діаметром не більше, ніж 134 мм.

Ми впевнені, що в нашому каталозі ви змогли знайти все, що потрібно для проведення
світлого свята Великодня.
До речі, а ви змогли відшукати всіх десятьох великодніх кроликів?
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02140, вул.Мишуги, 10
м.Київ
044 222 8021
www.bakery-ru.com.ua

