
Făină 
650 LIPII
Descriere: făină de grâu albă 650 destinată obținerii produselor tip lipie libaneză, produsă 
prin măcinarea grâului, după o prealabilă curățire, corectată enzimatic conform caracteristicilor 
specifi ce.                     

Avantaje: 
• lipia obținută din această făină are elasticitatea perfectă, indiferent de diametrul 

dorit; această calitate se păstrează și în timpul depozitării. 
• îmbunătățește fl exibilitatea și prospețimea lipiei (față de o făină normală), ajutând la obținerea 

unui produs proaspăt și moale de-a lungul întregii perioade de păstrare și depozitare; 
• mărește termenul de valabilitate și întârzie apariția procesului de mucegăire, grație enzimei 

de prospețime încorporate;
• maşinabilitate și prelucrabilitate perfectă;

Trucuri mici efecte mari:
• Renunțați complet la alte adaosuri suplimentare (zahăr, grăsime, emulgatori) și lipiile dvs vor 
fi  la fel de proaspete și fl exibile folosind făina dedicată!
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Făină 650 Lipii

Aspect: pulbere fi nă de culoare albă.

Ingrediente: făină albă de grâu 650, enzime (amilaze, xilanaze), agent de tratare a făinii (acid ascorbic).

Mod de ambalare: vrac, în saci de rafi e sau de hârtie de 40kg. 

Transport: se face cu mijloace de transport destinate acestui scop, autorizate și dotate corespunzător, 
acoperite, curate, uscate, aerisite, lipsite de miros străin. A se manipula cu grijă sacii.

Condiții de depozitare: în spații acoperite, curate, uscate, fără mirosuri străine sau pătrunzătoare, 
bine aerisite, deratizate, ferite de razele solare, la temperaturi între 5-25°C și umiditate relativă a aerului 
40-75%. A se manipula cu grijă sacii. Închideți sacul după utilizare.

Data durabilității minimale: pentru produsul vrac sau ambalat în sac de rafi e: 90 zile în timpul verii 
(01.05-30.09) și 120 zile în timpul iernii (01.10-30.04), pentru produsul ambalat în sac de hârtie: 180 
de zile. Aceasta se referă la produsul depozitat și transportat în condițiile prevăzute de prezenta fi șă și 
decurge de la data fabricației - cea specifi cată pe ambalaj. 


