
Mix 
COVRIGI
Descriere:  Mix destinat obţinerii covrigilor de orice tip.
           

Avantaje: 
• ușurință în utilizare, se câștigă timp în procesul de fabricație prin evitarea dozărilor 

pentru fi ecare ingredient;
• este sigur: datorită modului simplu de utilizat, erorile de cântărire sunt eliminate;
• mix 100%;
• generează economie de spațiu în depozitul clientului;
• toate mixurile Șapte Spice sunt însoțite de rețete, instrucțiuni de utilizare și suport 
tehnic.

Trucuri mici, efecte mari
• Variați rețeta și puteți folosi același mix atât la obținerea covrigilor sărați, cât și a 

celor opăriți.
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Mix COVRIGI

Aspect: pulbere de culoarea albă-gălbuie.

Ingrediente: făină de grâu albă, maia deshidratată de grâu, zahăr, sare, enzime (alfa-amilaze,xilanaze), 
agenţi de tratare a făinii (acid ascorbic).

Mod de ambalare: mixul se ambalează în sac special de hârtie cu PE în interior, gramaj 25 kg/sac.

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: 6 luni. Aceasta se referă la produsul ambalat, depozitat şi transportat 
în condiţiile prevăzute de prezenta fi șă şi decurge de la data fabricaţiei. Este cea specifi cată de furnizor 
pe ambalaj. 

Mod de lucru:

Rețeta propusă: Covrigi opăriți 
 Ingrediente:  • 100 kg mix • 1,4 kg drojdie • 48 l apă • 0,6 kg ulei
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Se amestecă în cuva malaxorului toate 
ingredientele  timp de 5 min la viteză lentă și 
5 min la viteză rapidă. Temperatura aluatului 
după malaxare trebuie să fi e cuprinsă între 
28 și 30°C.

Aluatul se divizează la gramajul dorit.

Se opăresc și se coc produsele pe linia de 
covrigi opăriti în funcție de parametrii 
specifi ci.

Se modelează aluatul în forma dorită.


