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Mieszanka na bazie 100% mąki pełnoziarnistej i śruty 
orkiszowej z  ziarnami słonecznika i jogurtem w proszku.

Połączyć wszystkie składniki. Czas miesienia (miesiarka spiral-
na): 10-12 minut na wolnych obrotach. Temp. ciasta: ok. 28°C. 

Mieszanka Orkisz Królewski Suprima 10,000 kg
Drożdże	 0,180	kg
Woda	 7,2000	kg

Po wymieszaniu, ciasto pozostawić do wstępnej fermetacji  na ok. 
25 - 35 minut. Następnie podzielić na kęsy (600g), uformować, 
zwilżyć i obtoczyć w ziarnach słonecznika. Tak przygotowane 
porcje umieścić w natłuszczonych formach. Końcową fermentację 
prowadzić przez 40-50 minut. w temp. 30°C i wilgotności 75%.

Temperatura wypieku: 250°C opadająca na 200°C. 
Wypiek z zaparowaniem komory wypiekowej, po 2 minutach 
odprowadzić nadmiar pary. Czas pieczenia: 60-70 min, przy 
naważce 600/700 g.

ReceptuRa

orkisz
królewski 100% 

Uniwersalne ciasto na bazie mąki orkiszowej. Dinkel to 
doskonała podstawa do tworzenia wyjątkowych: ciast, 
muffinów, czy blatów biszkoptowo- tłuszczowych. Wy-

starczy dodać ulubione dodatki: owoce, bakalie, 
czekoladę lub przełożyć kremem. 

Wszystkie składniki dobrze wymieszać ze sobą w mieszałce.
Bakalie dodajemy w ostatniej fazie mieszania. Ciasto przelożyć 
do form. Wypiekać w 180 stopniach przez ok 50 min ( dla blachy 
60 x 40 naważka 4 kg). Po wypieku, udekorować wedle uznania 
( czekolada, cukier puder, lukier, bakalie).

Ciasto orkiszowe Dinkel 1,000 kg
Mąka	pszenna	 0,400	kg
Cukier 0,600 kg
Woda		 1,000	kg
Olej  0,900 kg

ReceptuRa

Ciasto 
orkiszowe 

dinkel

Pełnoziarnoziarniste bułki orkiszowe, ze słonecznikiem, 
sezamem, płatkami orkiszowymi i nutą miodu kwia-
towego. Chrupiąca skórka, wilgotny miękisz, słodki 

aromat.

Bułka	Orkiszowa	Miodulka	 10,000	kg
Drożdże	 0,400	kg
Woda	 5,400	kg

ReceptuRa

bułka orkiszowa
miodulka 100%

Mieszanka z pełnoziarnistej mąki orkiszowej i płatkami 
orkiszowymi. 

Połączyć wszystkie składniki. Czas miesienia (miesiarka spi-
ralna): 2 min na szybkich, 6 min na wolnych obrotach. Temp. 
ciasta: ok. 28 - 30°C. 

Mieszanka	Orkisz	Szlachecki	50%	 5,000	kg
Mąka	żytnia	T720	 4,000	kg
Kwas	żytni		 1,550	kg
Drożdże	 0,20	kg
Woda	 6,450	kg

Po wymieszaniu, ciasto pozostawić do wstępnej fermetacji  na ok. 
20-30 min. Podzielić na kęsy (600g). Następnie obrobić kawałki 
ciasta z dużą ilością mąki żytniej. Włożyć bochenki zwijaniem do 
góry do foremek wypiekowych. Końcową fermentację prowadzić 
przez 50-60 minut. w temp. 35°C i wilgotności 80%.
Temperatura wypieku: 240°C opadająca na 210°C. 
Wypiek z zaparowaniem komory wypiekowej, Po 5 minutach 
odprowadzić nadmiar pary i wypiekać z otwartymi luftami. 
Czas pieczenia: 40-50 min, przy naważce 600 g.

ReceptuRa

Połączyć wszystkie składniki. Czas miesienia (miesiarka spiral-
na): 4 min na wolnych obrotach, 6 min na szybkich. 
Temp. ciasta: 24 - 26°C. 
Po wymieszaniu, ciasto pozostawić do wstępnej fermetacji  na ok. 
10 - 55 min. Podzielić na kęsy (80g), uformować, zwilżyć i obto-
czyć w mące orkiszowej lub dowolnej posypce. Ułożyć spodem 
do dołu w pojemnikach fermentacyjnych lub bezpośrednio na 
blachy. Przed końcem garowania obrócić kęsy ciasta spodem do 
góry. Końcową fermentację prowadzić przez 40-50 minut. 
w temp. 36°C i wilgotności 75%.
Temperatura wypieku: 250°C opadająca na 200°C. 
Wypiek z zaparowaniem komory wypiekowej, po 3 minutach 
odprowadzić nadmiar pary. Czas pieczenia: 20-22 min.

mieszanka orkisz
szlaCheCki 50%

	worek	25	kg paleta	750	kg

 worek 10 kg paleta	800	kg

	worek	20	kg paleta	800	kg

Dodatki: bakalie, rodzynki, orzechy itp.

	worek	20	kg paleta	800	kg




