Zastosowanie:
Zależnie od kompozycji i parametrów reologii, oferowane
czekolady półproduktowe Terravita stosowane mogą być do:
•

Oblewania wyrobów piekarskich, ciastkarskich
(typu biszkopt z galaretką, herbatniki, pierniki).

•

Oblewania korpusów cukierniczych o różnym kształcie:
galaretek, pianek, bloków z miazgi orzechowej, krajanek.

•

Do oblewania suszonych owoców typu śliwka kalifornijska, morela.

•

Do drażowania bakalii oraz drobnych korpusów cukierniczych.

•

Do formowania tabliczek, batonów, skorupek pralin.

•

Jako dodatek do musów czekoladowych, ganaszy,
mas kremowych do ciast i tortów.

Sposób użycia:

Czekolada
Czekolada – najcenniejszy z półproduktów
cukierniczych. Królowa słodkości – szlachetna,
wytworna i niejednokrotnie kapryśna. Choć taka
jest – świat słodyczy bez niej nie mógłby istnieć.

•

Czekoladę w formie zestalonej (płatki/tabliczki) upłynnić: czekoladę deserową
w temperaturze 50–55°C, mleczną i białą w temperaturze 42–45°C.

•

Upłynnianie: w skali przemysłowej w zbiornikach z płaszczem wodnym
zaopatrzonych w mieszadło (prędkość mieszania 12–15 rpm), w skali
rzemieślniczej na łaźni wodnej.

•

Upłynnioną masę czekoladową poddać procesowi temperowania
na urządzeniach temperujących lub w skali rzemieślniczej zatemperować
manualnie (na marmurowym stole lub na łaźni wodnej).

•

Zatemperowaną czekoladę użyć według jej przeznaczenia:
formując tabliczki, skorupki pralin, oblewając wyroby ciastkarskie,
piekarskie i cukiernicze.

•

Prawidłowo zatemperowana masa czekoladowa charakteryzuje się
kruchością, chrupkością, połyskiem, podnosząc walory sensoryczne
i atrakcyjność wyrobów gotowych, w których została użyta.

Przechowywanie i trwałość:
Forma płynna: przechowywać mieszając w zbiornikach z płaszczem wodnym,
w temperaturze 40–45°C. Okres przydatności płynnej masy w temperaturze
40°C – do 6 tygodni od daty produkcji dla czekolad deserowych i mlecznych
oraz do 3 tygodni dla czekolady białej.
Forma zestalona (płatki/tabliczki): temperatura 12–18°C, wilgotność względna
powietrza RH <75%, 12 miesięcy – wszystkie rodzaje płatków oraz tabliczki
mleczne i białe; 16 miesięcy – tabliczki deserowe. Dotyczy produktów
w nienaruszonym opakowaniu. Przechowywać w suchym, wentylowanym
pomieszczeniu, wolnym od obcych zapachów, z dala od źródeł ciepła.

Własności produktu:

Czekolady w płatkach

Reologia (płynność) czekolady
Czekolady półproduktowe Terravita, zależnie od ich zastosowania oferowane
są w kilku wariantach o odmiennej reologii, wyrażonej poprzez kombinację
parametrów lepkości i granicy płynięcia. Standardy o umiarkowanej i wysokiej
płynności, cechujące się niską lepkością, dedykowane są do oblewania.
Niższa płynność masy czekoladowej, wyrażona wysoką lepkością, pozwala
na formowanie tabliczek, korpusów pralin, drażowanie, a także zastosowanie
w charakterze dodatku do musów czy mas kremowych opartych na bitej
śmietanie czy mascarpone.
Wychodząc naprzeciw indywidualnym potrzebom Klienta, w kategorii
czekolad półproduktowych oferujemy rozwiązania szyte na miarę, poprzez
rozwój indywidualnych receptur i reologii czekolad, dostosowanych
do specyficznych zastosowań.

Nazwa

Czekolada 60%
gorzka

Temperowanie
Czekolady półproduktowe Terravita oferowane są w formie płynnej
(w cysternie) oraz w formie zestalonej w postaci nietemperowanych płatków
lub temperowanych tabliczek. Charakterystyczną cechą nietemperowanych
płatków jest srebrzysty nalot na powierzchni surowca. Wynika on z procesu
produkcyjnego, w którym z założenia nie występuje proces temperowania
czekolady półproduktowej, przeznaczonej do dalszej obróbki technologicznej
pod kątem ostatecznego zastosowania w zakładach produkcyjnych odbiorców.
Dopiero tam, czekolada w upłynnionej formie jest poddawana procesowi
temperowania. Polega on na cyklu schładzania i ponownego ogrzania
płynnej masy czekoladowej w celu uzyskania stabilnej formy kryształów
masła kakaowego – jako głównego tłuszczu tworzącego strukturę czekolady.
Dzięki prawidłowo przeprowadzonemu procesowi zatemperowania
czekolada jest tak atrakcyjna sensorycznie: chrupiąca, błyszcząca, nie topi
się w dłoni. Z tego względu każde z potencjalnych zastosowań czekolady
wymaga procesu temperowania, w celu uzyskania produktu końcowego
o wysokiej jakości i trwałości.
Zakresy temperatury w poszczególnych fazach procesu temperowania różnią
się pomiędzy różnymi rodzajami mas czekoladowych: ciemną, mleczną i białą.
Różnice te wynikają ze składu surowcowego czekolad, w tym z kompozycji
fazy tłuszczowej. Ogólne zakresy temperatur w kolejnych etapach procesu
temperowania zestawione są w poniższej tabeli.

Upłynnienie
(topienie)
czekolady
z formy
zestalonej

Chłodzenie: następuje
krystalizacja
tłuszczu kakaowego
w stabilnej
i niestabilnej formie

Lekkie podgrzanie w celu uzyskania
wyłącznie stabilnej formy
krystalicznej tłuszczu kakaowego –
masa zatemperowana,
gotowa do zastosowania

Czekolada

50–55°C

27.7–28.8°C

31.1–32.0°C

Czekolada
mleczna

42–45°C

27.0–27.7°C

28.8–30.0°C

Czekolada
biała

42–45°C

27.0–27.4°C

28.6–29.0°C

Index

Zawartość
części
kakaowych
min. %

Zawartość
tłuszczu
min. %

KT-01-600

60

Lepkość*

Zastosowanie

Opakowanie

27

do formowania tabliczek, batonów, jako składnik
musów czekoladowych, ganaszy oraz czekoladowych
mas kremowych do przekładania tortów i rolad, jako
dodatek do ciast typu brownie, murzynek

worek 10 kg
płatki

worek 20 kg
płatki

worek 20 kg
płatki

Czekolada 55%
deserowa

KT-01-055

55

34

do oblewania wyrobów ciastkarskich, piekarskich
i cukierniczych; jako składnik musów czekoladowych,
ganaszy oraz czekoladowych mas kremowych
do przekładania tortów i rolad; do formowania
skorupek pralin, do drażowania bakalii, owoców
suszonych i drobnych korpusów cukierniczych

Czekolada 48%
deserowa

KT-01-048

48

30

do oblewania wyrobów ciastkarskich, piekarskich
i galanterii cukierniczej, do formowania skorupek
pralin, do drażowania bakalii, owoców suszonych
i drobnych korpusów cukierniczych

Czekolada
Roma I 45%
deserowa

KT-01-040
45

30

do oblewania wyrobów ciastkarskich, piekarskich
i galanterii cukierniczej, do formowania skorupek
pralin, do drażowania bakalii, owoców suszonych
i drobnych korpusów cukierniczych

Czekolada 38%
deserowa

KT-01-038

38

28

do oblewania wyrobów ciastkarskich, piekarskich
i galanterii cukierniczej, do drażowania bakalii,
owoców suszonych i drobnych korpusów
cukierniczych, także do formowania tabliczek
i batonów

worek 20 kg
płatki

29

do oblewania wyrobów ciastkarskich, piekarskich
i galanterii cukierniczej, do drażowania bakalii,
owoców suszonych i drobnych korpusów
cukierniczych, także do formowania tabliczek
i batonów

worek 20 kg
płatki

Czekolada
mleczna 28%

KT-01-050

KT-02-030

28

worek 10 kg
płatki
worek 20 kg
płatki

Tabliczki układane w kartonie

*

Nazwa

Index

Zawartość
części
kakaowych
min. %

Zawartość
tłuszczu
min. %

Czekolada 38%
deserowa

DL-01-020

38

Czekolada
mleczna 25%

DL-01-021

Czekolada
biała 29%
tłuszczu

DL-01-022

– niska lepkość, b. płynna,

Lepkość

Zastosowanie

Opakowanie

28

do oblewania wyrobów ciastkarskich, piekarskich
i galanterii cukierniczej, do drażowania bakalii,
owoców suszonych i drobnych korpusów
cukierniczych, także do formowania tabliczek
i batonów

karton 6 kg
układane
tabliczki

25

27

do formowania tabliczek czekoladowych, skorupek
pralin, lizaków i innej, drobnej galanterii oraz
do drażerowania

karton 6 kg
układane
tabliczki

20

29

do formowania tabliczek czekoladowych, skorupek
pralin, lizaków i innej, drobnej galanterii oraz
do drażerowania

karton 6 kg
układane
tabliczki

– umiarkowana lepkość, umiarkowana płynność,

– wysoka lepkość, mało płynna

Zastosowanie:
Zależnie od kompozycji i parametrów reologii, czekolady Bellaria, oferowane w postaci
temperowanych kostek, stosowane mogą być do:
•

Oblewania wyrobów piekarskich, ciastkarskich (typu biszkopt z galaretką, herbatniki, pierniki).

•

Oblewania korpusów cukierniczych o różnym kształcie: galaretek, pianek, bloków z miazgi
orzechowej, krajanek.

•

Oblewania suszonych owoców typu śliwka kalifornijska, morela.

•

Drażowania bakalii oraz drobnych korpusów cukierniczych.

•

Formowania tabliczek, batonów, skorupek pralin.

•

Ręcznego przygotowania dekoracji czekoladowych.

•

Jako dodatek do musów czekoladowych, ganaszy, mas kremowych do ciast i tortów.

Sposób użycia:
Przygotowując czekoladę Bellaria do zastosowań w skali manufaktury postępować zgodnie
z podanymi zaleceniami:
•

Czekoladę w postaci kostek upłynnić: czekoladę deserową w temperaturze 50–55°C,
mleczną i białą w temperaturze 42–45°C.

•

Upłynnianie: w skali rzemieślniczej na łaźni wodnej, gdzie temperatura wody w łaźni
nie powinna przekraczać 70°C. Do upłynniania można zastosować również podgrzewacze
do czekolady (np. typu bemar).

•

Jeżeli czekolada ma służyć do oblewania lub formowania, upłynnioną masę czekoladową
poddać procesowi temperowania zgodnie z zaleceniami opisanymi w punkcie
„Temperowanie czekolady w pracowni cukierniczej”.

•

Zatemperowaną czekoladę użyć według jej przeznaczenia: formując tabliczki, skorupki pralin,
oblewając wyroby ciastkarskie, piekarskie i cukiernicze, przygotowując ręczne dekoracje
(rurki, krateczki, napisy lub rysunki czekoladowe).

•

Prawidłowo zatemperowana czekolada charakteryzuje się kruchością, chrupkością,
połyskiem, podnosząc walory sensoryczne i atrakcyjność wyrobów gotowych, w których
została użyta.

Temperowanie czekolady w pracowni cukierniczej
Aby zatemperować czekoladę w sposób rzemieślniczy należy:

Czekolada Bellaria
Czekolada – najcenniejszy z półproduktów
cukierniczych. Jej wartość zawdzięczamy szlachetnym
surowcom użytym w procesie produkcji: miazdze
kakaowej nadającej barwę i wytrawny smak, tłuszczowi
kakaowemu, gwarantującemu odpowiednią kruchość
i połysk oraz składnikom mlecznym.

Zależnie od rodzaju, upłynnić porcję czekolady w kąpieli wodnej, w temperaturach zalecanych
powyżej. Porcję około 2/3 pozostawić płynną, utrzymując temperaturę 45°C (sprawdzić przy
pomocy termometru szpikulcowego). Porcję 1/3 czekolady wylać na stół marmurowy i wychładzać
poprzez energiczne rozcieranie i przekładanie masy przy pomocy zaokrąglonego noża lub
metalowej szpachli na marmurowym blacie. Gdy masa osiągnie temperaturę około 26–27°C
(sprawdzić przy pomocy termometru szpikulcowego), dodać ją z powrotem do 2/3 płynnej
masy o temperaturze 45°C. Całość doprowadzić mieszając do temperatury 30–31°C- czekolady
deserowe oraz 28–29°C czekolady mleczne i białe. Wówczas czekolada jest zatemperowana
i gotowa do użycia: do oblewania, formowania skorupek pralin, tabliczek, przygotowania dekoracji.
Należy pamiętać, że podane przedziały temperatur temperowania mogą się nieznacznie różnić,
zależnie od rodzaju i kompozycji czekolady, dlatego powinny zostać zweryfikowane indywidualnie
dla każdego rodzaju używanej masy czekoladowej.

Przechowywanie i trwałość:
Forma zestalona (kostki): temperatura 12–18°C, wilgotność względna powietrza RH < 75%,
16 miesięcy dla czekolad ciemnych oraz 12 miesięcy dla czekolad mlecznych i białych,
w nienaruszonym opakowaniu. Przechowywać w suchym, wentylowanym pomieszczeniu,
wolnym od obcych zapachów, z dala od źródeł ciepła.

Charakterystyka:
Czekolada Bellaria oferowana w postaci temperowanych kostek, dedykowana
jest w szczególności dla cukierni i manufaktur, dla których powyższe cechy
są istotne w finalnych wyrobach, takich jak oblewane czekoladą ciasta i torty,
a także formowane tabliczki, figurki, praliny. Walory smakowe, technologiczna
funkcjonalność oraz atrakcyjna forma kostek Bellaria spełnią oczekiwania
odbiorców wymagających i nieustannie poszukujących nowych rozwiązań.

Czekolady BELLARIA w kostkach
Nazwa

Index

Czekolada 60%
gorzka

Własności produktu:

Zawartość
części
kakaowych
min. %

Zawartość
tłuszczu
min. %

Zastosowanie

Opakowanie

27

do formowania tabliczek, batonów, jako składnik musów
czekoladowych, ganaszy oraz czekoladowych mas
kremowych do przekładania tortów i rolad, jako dodatek
do ciast typu brownie, murzynek

karton 4 kg
kostki

34

do oblewania wyrobów ciastkarskich, piekarskich
i galanterii cukierniczej, do formowania skorupek pralin,
jako składnik musów czekoladowych, ganaszy oraz
czekoladowych mas kremowych do przekładania tortów
i rolad

34

do oblewania wyrobów ciastkarskich, piekarskich
i cukierniczych; jako składnik musów czekoladowych,
ganaszy oraz czekoladowych mas kremowych
do przekładania tortów i rolad; do formowania skorupek
pralin, do drażowania bakalii, owoców suszonych i drobnych
korpusów cukierniczych

48

30

do oblewania wyrobów ciastkarskich, piekarskich
i galanterii cukierniczej, do formowania skorupek pralin,
do drażowania bakalii, owoców suszonych i drobnych
korpusów cukierniczych

38

28

do oblewania wyrobów ciastkarskich, piekarskich
i galanterii cukierniczej, do drażowania bakalii, owoców
suszonych i drobnych korpusów cukierniczych, także
do formowania tabliczek i batonów

32

32

do oblewania wyrobów ciastkarskich, piekarskich
i galanterii cukierniczej, do drażowania bakalii, owoców
suszonych i drobnych korpusów cukierniczych, także
do formowania tabliczek i batonów

34

do oblewania wyrobów ciastkarskich, piekarskich i
galanterii
cukierniczej, do formowania skorupek pralin, jako składnik
musów czekoladowych, ganaszy oraz czekoladowych mas
kremowych do przekładania tortów i rolad

33

do oblewania wyrobów ciastkarskich, piekarskich
i galanterii cukierniczej, do formowania tabliczek, batonów
i skorupek pralin, jako składnik musów czekoladowych,
ganaszy, mas sernikowych oraz czekoladowych mas
kremowych do przekładania tortów i rolad

28

do oblewania wyrobów ciastkarskich, piekarskich
i galanterii cukierniczej, do drażowania bakalii, owoców
suszonych i drobnych korpusów cukierniczych, także
do formowania tabliczek i batonów

CT-01-K60-04
60
CT-01-K60-10

Temperowanie
Jednym z kluczowych składników budujących czekoladę jest tłuszcz kakaowy.
W formie zestalonej tłuszcz ten tworzy w czekoladzie sieć krystaliczną, decydując
o jej właściwościach.

Czekolada
kuwertura 56,5%
deserowa

Dzięki ściśle uporządkowanej sieci krystalicznej, tabliczka lub kostka czekolady
jest chrupiąca, wykazuje połysk i topi się w temperaturze ciała, podczas
spożywania.

CT-01-K56-04
56,5
CT-01-K56-10
CT-01-K55-04

Czekolada 55%
deserowa

Właściwości takie czekolada uzyskuje dzięki procesowi temperowania,
czyli nadania kryształom masła kakaowego stabilnej formy.
Proces ten polega na cyklu schładzania i ponownego ogrzania płynnej masy
czekoladowej w celu uzyskania stabilnej formy kryształów masła kakaowego
– jako głównego tłuszczu tworzącego strukturę czekolady. Dzięki prawidłowo
przeprowadzonemu procesowi zatemperowania czekolada jest tak atrakcyjna
sensorycznie: chrupiąca, błyszcząca, nie topi się w dłoni. Z tego względu, każde
z zastosowań czekolady, dla których oczekuje się powyższych cech, wymaga
procesu temperowania, w celu uzyskania produktu końcowego o wysokiej
jakości i trwałości.

Czekolada 48%
deserowa

Czekolada 38%
deserowa

Zakresy temperatury w poszczególnych fazach procesu temperowania różnią
się pomiędzy różnymi rodzajami mas czekoladowych: ciemną, mleczną i białą.
Różnice te wynikają ze składu surowcowego czekolad, w tym z kompozycji
fazy tłuszczowej, gdzie w czekoladach mlecznych i białych występuje tłuszcz
mleczny wpływający na parametry temperowania. Ogólne zakresy temperatur
w kolejnych etapach procesu temperowania zestawione są w poniższej tabeli.

Czekolada
mleczna 32%

Czekolada
mleczna
kuwertura 34,5%

55
CT-01-K55-10

CT-01-K56-04
CT-01-K56-10

CT-01-K38-10

CT-02-K32-04
CT-02-K32-10
CT-01-K56-04
34,5
CT-01-K56-10
CT-03-K33-04

Upłynnienie
(topienie)
czekolady
z formy
zestalonej

Chłodzenie: następuje
krystalizacja
tłuszczu kakaowego
w stabilnej
i niestabilnej formie

Lekkie podgrzanie w celu uzyskania
wyłącznie stabilnej formy
krystalicznej tłuszczu kakaowego –
masa zatemperowana,
gotowa do zastosowania

Czekolada

50–55°C

27.7–28.8°C

31.1–32.0°C

Czekolada
mleczna

42–45°C

27.0–27.7°C

28.8–30.0°C

Czekolada
biała

42–45°C

27.0–27.4°C

28.6–29.0°C

Czekolada biała
33% tłuszczu

Czekolada biała
28% tłuszczu

*

27
CT-03-K33-10
CT-03-K28-04
25
CT-03-K28-10

– niska lepkość, b. płynna,

Lepkość

– umiarkowana lepkość, umiarkowana płynność,

– wysoka lepkość, mało płynna

karton 10 kg
kostki
karton 4 kg
kostki
karton 10 kg
kostki
karton 4 kg
kostki
karton 10 kg
kostki
karton 4 kg
kostki
karton 10 kg
kostki
karton 10 kg
kostki
karton 4 kg
kostki
karton 10 kg
kostki
karton 4 kg
kostki
karton 10 kg
kostki
karton 4 kg
kostki
karton 10 kg
kostki
karton 4 kg
kostki
karton 10 kg
kostki

Zastosowanie:
•

Bezpośrednio do smarowania i przekładania wafli, markiz, ciastek,
a także jako dodatek do słodkich dań typu naleśniki, gofry.

•

Do nadziewania na zimno gotowych wyrobów piekarskich
i ciastkarskich typu pączki, słodkie bułki, rogaliki, muffiny.

•

Dodatek do mas i kremów opartych na bitej śmietanie lub mascarpone,
stosowanych do przekładania i dekorowania lekkich ciast biszkoptowych,
rolad, tortów.

•

Jako składnik ganaszy oraz nadzień cukierniczych (np. do pralin).

Sposób użycia:

Kremy cukiernicze
Kremy cukiernicze Terravita dzięki swej kompozycji
oraz walorom sensorycznym stosowane są w wielu
kategoriach wyrobów cukierniczych jako składnik
wpływający na ich smak, aromat i barwę. Występują
w dwóch kategoriach Classic i Premium, różniących
się recepturą i właściwościami.

•

W temperaturze pokojowej kremy cukiernicze Terravita,
zależnie od rodzaju i kompozycji, posiadają konsystencję
od zwartej, poprzez półstałą, do mazistej, smarownej.

•

W zależności od zastosowania ich konsystencja może zostać
zmodyfikowana (upłynniona) przez lekkie podgrzanie.

•

Kremy stosowane do smarowania i przekładania wafli i ciastek mogą być
dozowane w niezmienionej postaci bezpośrednio z opakowania.

•

Inne zastosowania (dodatek do nadzień i mas kremowych) wymagają
delikatnego upłynnienia w temperaturze 40–45°C.

•

Upłynnianie w skali przemysłowej przebiegać powinno w izotermicznych
zbiornikach z płaszczem wodnym wyposażonych w mieszadło, a w skali
rzemieślniczej na łaźni wodnej.

Uwagi praktyczne:
Krem (upłynniony) łączony z mocno schłodzoną ubitą śmietaną
(30–36% tłuszczu) powinien mieć temperaturę 28–30°C i być dozowany
małymi porcjami, aby zapobiec opadnięciu napowietrzonej masy kremowej.
Krem może być optymalnie łączony ze śmietaną w ilościach do 25–35%,
zależnie od pożądanej intensywności smaku i barwy. Przed przekładaniem
lub dekoracją tortów i ciast, krem powinien zostać dokładnie rozprowadzony
w śmietanie do uzyskania jednorodnej masy.

Przechowywanie i trwałość:
Temperatura 12–18°C, wilgotność względna RH <75%. Okres trwałości
w zalecanych warunkach, w fabrycznie zamkniętym opakowaniu:
od 8 do 12 miesięcy, w zależności od rodzaju kremu.

Kremy cukiernicze Classic

Kremy Classic

to gama uniwersalnych smaków i barw, łączących

Nazwa

nuty mleka, toffi, kokosa, orzecha i czekolady,
niezbędnych w pracowni każdego cukiernika.

Index

Zawartość
tłuszczu
min. %

Toffi Classic

KC-01-040

O smaku
czekoladowo-orzechowym Classic

Barwa

Smak przewodni

Opakowanie

30

miodowobrązowa

toffi

karton 12 kg

KC-01-030

30

brązowa

czekoladowy, orzechowy
(pochodzący z orzecha
arachidowego)

karton 12 kg

Mleczny Classic

KC-01-010

30

jasna,
kremowa

mleczny, intensywnie słodki

karton 12 kg

Kokosowy Classic

KC-01-050

30

jasna,
mleczna

kokosowy

karton 12 kg

Czekoladowy Classic

KC-01-060

30

brązowa

czekoladowy, pochodzący
z proszku kakaowego
o obniżonej zawartości tłuszczu
oraz miazgi kakaowej

karton 12 kg

*

– twarda,

– półstała,

Konsystencja
w temperaturze
pokojowej*

– smarowna

Kremy Premium
Kremy cukiernicze Premium

Nazwa

to propozycja dla profesjonalistów poszukujących
unikalnych i intensywnych smaków ujętych
w aksamitnej konsystencji.
To dzięki szlachetnym składnikom: orzechom
laskowym i arachidowym, ziarnom sezamu czy paście
kawowej zawartym w recepturach, ta linia kremów
Premium jest tak wyjątkowa!

*

Index

Zawartość
tłuszczu
min. %

Toffi Premium

KP-01-030

Orzechowy Premium

Barwa

Smak przewodni

Opakowanie

30

miodowożółta

mleczny, toffi

karton 12 kg

KP-01-020

30

złocistobrązowa

orzechowy (zawartość
miazgi z orzechów
arachidowych 10%)

karton 12 kg

Kawowy Premium

KP-01-040

29

jasnobrązowa

kawowy (zawartość pasty
kawowej 1%)

karton 12 kg

Chałwowy Premium

KP-01-060

28

ciemne ecru

chałwowy (zawartość
miazgi sezamowej 12%)

karton 12 kg

Adwokat Premium

KP-01-070

30

żółta charakterystyczna dla
adwokatu

adwokatowy, mleczny

karton 12 kg

Truflowy Premium

KP-01-080

30

ciemnokakaowa

czekoladowo-truflowy

karton 12 kg

– twarda,

– półstała,

– smarowna

Konsystencja
w temperaturze
pokojowej*

Zastosowanie:
•
•
•
•
•

Bezpośrednio do smarowania i przekładania wafli, markiz, makaroników, ciastek,
a także jako dodatek do słodkich dań typu naleśniki, gofry.
Do nadziewania na zimno gotowych wyrobów piekarskich i ciastkarskich typu pączki,
słodkie bułki, rogaliki, muffiny.
Dodatek do mas i kremów opartych na bitej śmietanie lub mascarpone, stosowanych
do przekładania i dekorowania lekkich ciast biszkoptowych oraz rolad.
Jako składnik ganaszy i musów.
Jako cover kremu do oblewania i dekoracji chłodzonych produktów cukierniczych typu
torty i monoporcje deserowe.

Sposób użycia:
•
•
•
•
•

Kremy smarowne
z funkcją cover kremów
Kremy cukiernicze oferowane pod marką Bellaria dzięki swej
smarownej konsystencji są proste w dozowaniu i aplikacji oraz
gotowe do bezpośredniego użycia. Występują w klasycznych
smakach czekolady, mleka i toffi, przełamanych nutami migdałów, kokosa czy orzecha laskowego, które nadają im indywidualny, wyrazisty charakter. Świetnie nadają się do łączenia
z bitą śmietaną lub mascarpone, dając masy o luźniejszej konsystencji, idealne do przekładania i dekoracji rolad i tortów
oraz deserowych monoporcji na bazie lekkich musów.
Kremy Smarowne Bellaria mogą być również stosowane jako cover
kremy służące do oblewania i dekoracji wyrobów cukierniczych.

•
•

•

•

•

W dolnym zakresie temperatur przechowywania (12–13oC)
kremy smarowne Bellaria posiadają konsystencję zwartą (półstałą).
W temperaturze pokojowej (23°C) kremy te przybierają postać smarowną (mazistą).
W celu rozluźnienia konsystencji można zastosować lekkie podgrzanie (do temperatury ca. 32oC).
Kremy stosowane do smarowania i przekładania wafli i ciastek mogą być dozowane
w niezmienionej postaci bezpośrednio z opakowania.
Inne zastosowania (dodatek do nadzień i mas kremowych opartych na bitej śmietanie
lub mascarpone) wymagają delikatnego upłynnienia w temperaturze 40–45°C, a następnie
schłodzenia do temperatury 28–30oC przed połączeniem z masą śmietanową.
Upłynnianie w skali rzemieślniczej powinno przebiegać na łaźni wodnej, a w skali przemysłowej
w izotermicznych zbiornikach z płaszczem wodnym, wyposażonych w mieszadło.
Kremy smarowne stosowane jako cover kremy powinny zostać upłynnione i stosowane
do oblewania w temperaturze 38 – 40oC. Zaleca się oblewanie zmrożonych lub mocno
wychłodzonych produktów typu deserowe monoporcje oraz torty.
Różnica temperatur pomiędzy schłodzonym produktem a kremem użytym do oblewania
gwarantuje szybką krystalizację fazy tłuszczowej kremu, zapewniając odpowiednie
przyleganie oraz teksturę powłoki.
Grubość powłoki na dekorowanym produkcie można modyfikować poprzez dodatek oleju
roślinnego. Zależnie od preferowanej grubości powłoki oraz jej elastyczności zalecany
dodatek oleju to 5-10%.
Po oblaniu kremem zastosowanym jako cover krem, dekorowany produkt powinien być
przechowywany w warunkach chłodniczych (4-7oC) do momentu spożycia.

Uwagi praktyczne:
Krem (upłynniony) łączony z mocno schłodzoną ubitą śmietaną (30–36% tłuszczu) powinien
mieć temperaturę 28–30°C i być dozowany małymi porcjami, aby zapobiec zważeniu
napowietrzonej masy kremowej. Krem może być optymalnie łączony ze śmietaną w ilościach
do 25–35%, zależnie od pożądanej intensywności smaku i barwy. Przed przekładaniem lub
dekoracją tortów i ciast, krem powinien zostać dokładnie rozprowadzony w śmietanie do
uzyskania jednorodnej masy.

Przechowywanie i trwałość:
Temperatura 12–18°C, wilgotność względna RH <75%. Okres trwałości w zalecanych warunkach,
w fabrycznie zamkniętym opakowaniu: od 8 do 12 miesięcy, w zależności od rodzaju kremu.

Kremy smarowne Bellaria
jako cover kremy
Kremy Bellaria zastosowane w charakterze
cover kremów tworzą na dekorowanych
produktach jednorodną, elastyczną powłokę.
Stopień oblania oraz grubość warstwy kremu
mogą być modyfikowane poprzez dodatek
oleju roślinnego, który wpływa korzystnie na
elastyczność powłoki oraz jej połysk.
Wszystkie z dostępne w ofercie kremy
smarowne Bellaria mogą być stosowane jako
cover kremy, nadając dekorowanym produktom
ciekawą barwę oraz oryginalny smak.
Obok klasycznych smaków czekolady i mleka,

Kremy Smarowne Bellaria
Nazwa

Index

Minimalna
zawartość tłuszczu
%

Krem Mleczny
smarowny

KS-01-015

Krem Czekoladowy
smarowny

Barwa

Smak

Opakowanie

30

jasna, kremowa

mleczny, neutralny

wiadro 5 kg

KS-01-065

32

ciemno brązowa,
czekoladowa

intensywnie
czekoladowy

wiadro 5 kg

Krem Toffi
smarowny

KS-01-045

32

miodowożółta

o smaku toffi,
z nutą o smaku
cukierków
typu krówka

wiadro 5 kg

Krem smarowny
o smaku
Kokosowomigdałowym

KS-01-055

30

jasna, mleczna

kokosowy, z nutą
migdałową

wiadro 5 kg

Krem Orzechowy
smarowny (orzech
laskowy 13%)

KS-01-026

29

jasnobrązowa,
orzechowa

orzechowy
(zawartość miazgi
z orzechów
laskowych 13%)

wiadro 5 kg

ciekawą propozycję stanowi nuta kokosowomigdałowa, orzecha laskowego czy toffi o
profilu cukierków krówka.

– silnie smarowna,

– umiarkowanie smarowna

Konsystencja
w temperaturze
pokojowej

Zastosowanie:
•

Do oblewania ciast, tortów, rolad oraz drobnego pieczywa
cukierniczego (rogale, pączki, eklery) w skali rzemieślniczej.

•

Do oblewania wyrobów piekarskich i ciastkarskich (herbatniki, ciastka,
markizy, pierniki, biszkopty z galaretką) w skali przemysłowej.

•

Do oblewania korpusów cukierniczych o różnym kształcie: galaretek,
pianek, bloków z miazgi orzechowej, cukierków w skali przemysłowej.

•

Do drażowania drobnych korpusów cukierniczych.

Sposób użycia:
•

Polewę w formie płatków upłynnić w temperaturze 45–50°C.

•

Upłynnianie: w skali przemysłowej w zbiornikach z płaszczem
wodnym zaopatrzonych w mieszadło (prędkość mieszania
12–15 rpm), w skali rzemieślniczej na łaźni wodnej.

•

Wyroby cukiernicze, zależnie od rodzaju,
oblewać w temperaturach 38–42°C.

•

Po oblaniu wychłodzić do zastygnięcia polewy (w skali przemysłowej
w tunelu chłodniczym o sektorach temperatur 12–16°C, zależnie
od konstrukcji tunelu oraz prędkości przemieszczania produktów
w strefie chłodzenia).

Uwagi praktyczne:

Polewy cukiernicze
Polewy cukiernicze to grupa półproduktów Terravita,
służących do oblewania i dekoracji szerokiej
gamy wyrobów piekarskich i cukierniczych,
podkreślających ich indywidualny charakter.

W przypadku produktów wychładzanych, ze względu na profil topnienia
tłuszczu użytego jako składnik polew, oblane produkty powinny być spożywane
po osiągnięciu temperatury pokojowej (20–25°C). W takiej temperaturze
polewa uzyskuje optymalny i sensorycznie pożądany stopień twardości
i kruchości.

Przechowywanie i trwałość:
Polewy Bambo oraz Classic T w płatkach: temperatura 12–18°C,
wilgotność względna powietrza RH <75%, 12 miesięcy
w nienaruszonym opakowaniu.
Polewa biała Alka w płatkach: temperatura 12–18°C, wilgotność
względna powietrza RH <75%, 8 miesięcy w nienaruszonym opakowaniu.
Polewy w płatkach przechowywać w suchym, wentylowanym pomieszczeniu,
wolnym od obcych zapachów, z dala od źródeł ciepła.

Kompozycja polew cukierniczych Terravita

Polewy Cukiernicze

oparta została na tłuszczach specjalistycznych

Nazwa

Index

niewymagających temperowania, dzięki czemu
s ą o n e m n i e j s ko m p l i kow a n e w o b ró b ce

Polewa kakaowa
Bambo Extra

technologicznej od czekolady. Oferowane w formie

Zawartość
tłuszczu
min. %

Lepkość*

Barwa

34

ciemnokakaowa

PC-01-020

cienką i szybko zastygającą warstwę na oblewanym
produkcie. Dostępne w wersjach kakaowej i białej.

Polewa kakaowa
Classic T

PC-01-600

35

ciemnokakaowa, nieco
jaśniejsza od polewy
Bambo Extra

Polewa biała Alka

PC-02-020

35

jasnokremowa

Polewa kakaowa
Bambo Pro

Uniwersalny półprodukt odpowiedni dla przemysłu

PC-01-041
35
PC-01-021

i rzemiosła.
*

– niska lepkość, b. płynna,

– umiarkowana lepkość, umiarkowana płynność

ciemnobrązowa

Opakowanie

worek 20 kg
płatki

PC-01-040

płatków, są łatwe do roztopienia. Po upłynnieniu
charakteryzują się umiarkowaną lepkością, tworzą

Zastosowanie

do oblewania
ciast, tortów
oraz wyrobów
ciastkarskich,
piekarskich
i galanterii
cukierniczej
w skali
przemysłowej
i rzemieślniczej

worek 10 kg
płatki
worek 20 kg
płatki
worek 20 kg
płatki
worek 20 kg
płatki
worek 10 kg
płatki

Zastosowanie:
W przemyśle lodowym:
•

Stosowane na powierzchni lodów, tworzą niezastygającą warstwę.
Dekorują i podnoszą walory smakowe lodów oferowanych
w kuwetach, kubkach, czy rożkach.

•

Wkomponowane w masę lodową, utrzymują półpłynną
konsystencję i mogą być używane do produkcji lodów
marmurkowych w kuwetach i pudełkach.

•

Sosy mogą być wprowadzane do rdzenia lodów na patyku, gdzie zachowują
elastyczną konsystencję. Różnorodność smaków i tekstur takiego produktu
stanowi walor ceniony przez konsumentów.

W skali rzemieślniczej (w lodziarniach, kawiarniach, manufakturach):
•

Do dekoracji ciast, deserów lodowych, owocowych oraz opartych na bitej
śmietanie.

•

Do dekoracji dań słodkich serwowanych na ciepło typu gofry, naleśniki,
makaron, ryż.

W gospodarstwie indywidualnym do dań na ciepło, deserów itp.

Sposób użycia:
Sos w butelce gotowy jest do bezpośredniego użycia. Butelkę należy
wstrząsnąć przed dozowaniem. Po otwarciu przechowywać w lodówce.

Sosy
Sosy (toppingi) stanowią unikalną grupę produktów
Terravita, odmienną od pozostałych pod względem
kompozycji, właściwości i zastosowań. Dostępne
w bogatym wachlarzu smaków i barw, używane są
jako atrakcyjny dodatek nadający niepowtarzalny
charakter wielu kategoriom słodkich produktów.

Sos dostarczany w paleto-kontenerze użyty zostaje przez Odbiorcę
według procedur odpowiadających specyfice i uwarunkowaniom
technologicznym ostatecznego produktu.

Przechowywanie i trwałość:
Opakowanie konsumenckie:
butelka 1000 g: w nienaruszonym opakowaniu przechowywać w temperaturze
5–18°C i wilgotności względnej <75% przez okres do 16 miesięcy.
Opakowania przemysłowe:
paleto-kontener 1000 kg: w nienaruszonym opakowaniu przechowywać
w temperaturze 0–15°C i wilgotności względnej <75% przez okres
od 3 do 6 miesięcy, zależnie od rodzaju sosu.
Wiadro 20 kg: w nienaruszonym opakowaniu przechowywać w temperaturze
0–5°C i wilgotności względnej <75% przez okres od 2 do 6 miesięcy, zależnie
od rodzaju sosu.
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Sosy do zastosowań rzemieślniczych
i dla konsumentów indywidualnych
Nazwa

tylko
naturalne
aromaty

Index

Ekstrakt
min. %

Sos o smaku Słonego karmelu

CS-01-034

Sos o smaku Guma balonowa

Lepkość*

Smak

Barwa

Opakowanie
jednostkowe

76

słony karmel

jasno karmelowa

Butelka 1000 g

CS-01-055

73

guma balonowa

różowa

Butelka 1000 g

Sos Zielone owoce

CS-01-038

65

zielone jabłko-kiwi

zielona

Butelka 1000 g

Sos Żółte owoce

CS-01-040

65

mango - marakuja

żółta

Butelka 1000 g

Sos Czerwone owoce

CS-01-042

65

granat - winogrono

rubinowo-czerwona

Butelka 1000 g

Sos Toffi

CS-01-044

69

toffi

kremowożółta

Butelka 1000 g

Sos Czekoladowy

CS-01-046

70

czekoladowy

ciemnobrązowa

Butelka 1000 g

Sos Malinowy

CS-01-050

65

malinowy

typowa dla maliny

Butelka 1000 g

Sos Adwokat

CS-01-048

66

typowy dla adwokatu

intensywnie żółta

Butelka 1000 g

Sos Truskawkowy

CS-01-054

65

truskawkowy

typowa dla truskawki

Butelka 1000 g

*
– niska lepkość, wyższa płynność sosu,
– umiarkowana lepkość, umiarkowana płynność sosu, – wysoka lepkość, niższa płynność sosu
** w ramach pełnej gamy oferowanych smaków- możliwość modyfikacji płynności sosów rzemieślniczych pod kątem zastosowań przemysłowych
(wprowadzanie sosów w masę lodową na liniach produkcyjnych)

naturalny
barwnik

wyśmienite do:
LODÓW

NALEŚNIKÓW

WYPIEKÓW

GOFRÓW

OWOCÓW

KAWY

Dział Obsługi Klienta: tel. 48 61 822 16 10, 48 61 822 15 10; handel@terravita.pl, terravita@terravita.pl

Zastosowania:
•

Do oblewania lodów metodą zanurzenia lub natrysku.

•

Do oblewania lub dekorowania owoców mrożonych.

•

Do dekorowania chłodzonych ciast i tortów (typu Drip Cake).

Sposób użycia:

Polewy lodowo-cukiernicze
typu Drip Cake
Mrożone i silnie chłodzone słodkie przekąski: lody,
desery i lekkie torty na bazie sezonowych owoców i
bitej śmietany, stanowią jedną z najbardziej atrakcyjnych
słodkości konsumowanych chętnie zwłaszcza w sezonie
letnim. Kategoria zimnych przekąsek w Polsce i na świecie
rozwija się dynamicznie. Obok dużych producentów
przemysłowych o ugruntowanej pozycji rynkowej,
powstają mniejsze, także konkurencyjne lodziarnie
i manufaktury często połączone z cukierniami, kuszące
bogatszą gamą smaków i unikatowymi recepturami
orzeźwiających propozycji.
Wychodząc naprzeciw potrzebom zmieniającego się
rynku, Terravita proponuje specjalistyczne rozwiązania
dla branży lodowej i lodowo-cukierniczej, dedykowane
dla rzemieślników i mniejszych producentów.

•

Do oblewania lodów: polewę w formie zestalonej upłynnić w temperaturze 40–45°C.

•

Upłynnianie: na łaźni wodnej dokładnie mieszając, lub w zbiornikach z płaszczem
wodnym zaopatrzonych w mieszadło (prędkość mieszania 12–15 rpm).

•

Korpusy lodowe oblewać w temperaturze od 27 do 30°C,
zależnie od pożądanego stopnia oblania.

•

Do chłodzonych ciast i tortów typu Drip Cake: podobnie jak w przypadku oblewania
lodów, polewę przed zastosowaniem do dekoracji tortów, należy upłynnić
i dokładnie wymieszać do ujednorodnienia konsystencji. Następnie jednorodną polewę
schłodzić do temperatury 27-28°C, a następnie wylać na wierzch silnie wychłodzonego
tortu, przechowywanego przed dekoracją w lodówce. Pozwolić, aby polewa spłynęła
wzdłuż boków tortu, tworząc charakterystyczne nacieki. Po oblaniu tortu, ponownie
silnie wychłodzić w celu usztywnienia i utrwalenia dekoracji.

•

Należy zwrócić uwagę, aby nie przegrzać polewy.

•

Polewę wylewa się na schłodzone ciasto, a następnie całość niezwłocznie schładza ponownie.

Uwagi praktyczne:
•

Polewa w stanie płynnym ulega rozwarstwieniu, gdyż faza tłuszczowa migruje
na powierzchnię, a cząstki stałe ulegają sedymentacji na dnie zbiornika. Jest to zjawisko
charakterystyczne dla płynnych, wysokotłuszczowych produktów o charakterze zawiesiny,
a dokładne wymieszanie pozwala na uzyskanie jednorodnej konsystencji. Aby zapobiec
rozwarstwieniu zaleca się ciągłe lub cykliczne, częste mieszanie rozpuszczonej polewy.

•

Zjawisko migracji tłuszczu na powierzchnię zachodzi również w polewach
przechowywanych w formie zestalonej (w wiadrze). Dlatego zaleca się upłynnianie całej
porcji zawartej w oryginalnym opakowaniu w celu zachowania jej właściwości. W sytuacji,
gdy użycie całej ilości produktu z opakowania nie jest możliwe, polewę należy porcjować
odcinając plastry od góry do dołu opakowania. Taki sposób porcjowania pozwoli
na zachowanie właściwej proporcji między cząstkami stałymi skoncentrowanymi na dnie,
a miękka warstwą o podwyższonej zawartości tłuszczu na powierzchni. Do upłynniania
stosować taką porcję produktu, która może zostać od razu zużyta.

Przechowywanie i trwałość:
•

Warunki przechowywania polewy w formie zestalonej: temperatura 2–16°C,
wilgotność względna powietrza RH < 75%, 12 miesięcy w nienaruszonym opakowaniu.
Przechowywać w suchym, wentylowanym pomieszczeniu,
wolnym od obcych zapachów.

Własności produktu:

Charakterystyka

Polewy lodowo-cukiernicze prezentowane w ofercie Terravita

Produkty Terravita do oblewania lodów i schłodzonych ciast w stylu Drip Cake

oparte są na unikalnej kompozycji fazy tłuszczowej bazującej na

dostępne są w czterech najbardziej popularnych smakach.

oleju kokosowym. Polewy te tworzą szybko zastygające powłoki,
charakteryzując się odpowiednią elastycznością oraz dopasowaniem
do korpusów lodowych i schłodzonych tortów typu Drip Cake.
Starannie wypracowane receptury oraz unikalny proces produkcji
pozwalają uzyskać różne zakresy płynności oraz grubości oblania

Wśród nich wyróżniają się polewy z dodatkiem czekolady: Deczek o smaku
czekolady deserowej i Melka II o smaku czekolady mlecznej. Dwie kolejne polewy
to klasyczne propozycje o smaku mlecznym (Biały Polar) oraz truskawkowym
(Poltrusk).

lodów i ciast, zależnie od indywidualnych potrzeb naszych Klientów.

Polewy lodowo-cukiernicze
Nazwa

Index

Zawartość tłuszczu
min. %

Melka II**

LK-03-055

Deczek**

Smak

Barwa

Opakowanie

Warunki przechowywania formy zestalonej
(karton 25kg)

56,5

mleczno-czekoladowy

brązowa

wiadro 5 kg

temp. 2–16°C, RH<75%, 12 m-cy

LK-05-055

49,5

deserowo-czekoladowy

brązowa

wiadro 5 kg

temp. 2–16°C, RH<75%, 12 m-cy

Biały Polar

PL-03-015

50

mleczny

jasnokremowa

wiadro 5 kg

temp. 2–16°C, RH<75%, 12 m-cy

Poltrusk

PL-08-015

58

truskawkowy

czerwonoróżowa

wiadro 5 kg

temp. 2–16°C, RH<75%, 12 m-cy

*	Lepkość polew lodowych mierzona metodą Rheotest 2.1 (40°C):
– bardzo niska lepkość (ca. 80–100 mPas) – bardzo wysoka płynność;
– niska lepkość (ca. 120–130 mPas) wysoka płynność;
– umiarkowana lepkość (150–170 mPas), umiarkowana płynność;
– wysoka lepkość (200–220 mPas), niska płynność.

Lepkość*

**	Melka II – polewa z 30% dodatkiem czekolady o zawartości
min. 35% części kakaowych
**	Deczek – polewa z 60% dodatkiem czekolady o zawartości
min. 35% części kakaowych

Zastosowania:
•

Do oblewania lodów metodą zanurzenia lub natrysku
w średnio- oraz wielkoprzemysłowych zakładach produkcyjnych.

•

Do oblewania lub dekorowania owoców mrożonych.

•

Do impregnacji metodą natrysku wafli lodowych w lodach typu rożki.

Sposób użycia:
•

Polewę lub czekoladę w formie zestalonej upłynnić w temperaturze 40–55°C,
zależnie od rodzaju (dla polewy barierującej min. 55°C, czekolady ciemnej
min. 45°C, mleczne i białe 42–45°C).

•

Upłynnianie: w skali przemysłowej w zbiornikach z płaszczem wodnym
zaopatrzonych w mieszadło (prędkość mieszania 12–15 rpm).

•

Korpusy lodowe oblewać w temperaturze od 27 do 30°C, zależnie od pożądanego
stopnia oblania.

Uwagi praktyczne:

Polewy lodowe
Lody stanowią jedną z najpopularniejszych grup
słodkości, konsumowanych chętnie zwłaszcza w sezonie
letnim. Branża lodowa w Polsce i na świecie rozwija się
bardzo dynamicznie i praktycznie w każdym sezonie
producenci proponują nowe smaki i formaty, chętnie
korzystając przy tym z nowinek technologicznych.
Wychodząc naprzeciw potrzebom zmieniającego się
rynku, Terravita proponuje specjalistyczne rozwiązania
dla branży lodowej, dedykowane dla odbiorców w skali
przemysłowej.

•

Upłynniona polewa podczas przechowywania ulega rozwarstwieniu, gdyż faza
tłuszczowa migruje na powierzchnię, a cząstki stałe ulegają sedymentacji na dnie
zbiornika. Jest to zjawisko charakterystyczne dla płynnych, wysokotłuszczowych
produktów o charakterze zawiesiny, a dokładne wymieszanie pozwala na uzyskanie
jednorodnej konsystencji. Aby zapobiec rozwarstwieniu zaleca się ciągłe mieszanie
polew podczas przechowywania.

•

Zjawisko migracji tłuszczu na powierzchnię zachodzi również w polewach
przechowywanych w formie zestalonej (w kartonie/wiadrze). Dlatego zaleca
się upłynnianie całej porcji zawartej w oryginalnym opakowaniu w celu
zachowania jej właściwości. W sytuacji, gdy użycie całej ilości produktu
z opakowania nie jest możliwe, polewę należy porcjować odcinając plastry od
góry do dołu opakowania. Taki sposób porcjowania pozwoli na zachowanie
właściwej proporcji między cząstkami stałymi skoncentrowanymi na dnie,
a miękka warstwą o podwyższonej zawartości tłuszczu na powierzchni.

Warunki przechowywania
•

Polewy do lodów formie płynnej: przechowywać mieszając w zbiornikach
z płaszczem wodnym, w temperaturze 40–45°C. Okres przydatności płynnej polewy
w temperaturze 40°C, od 3 do 6 tygodni od daty produkcji, zależnie od typu polewy.

•

Polewy i czekolady do lodów w formie zestalonej: temperatura 2–16°C, wilgotność
względna powietrza RH<75%, 12 miesięcy w nienaruszonym opakowaniu.

•

Polewę barierującą przechowywać w temperaturach 5–16°C, RH<75% przez
okres 6 miesięcy. Przechowywać w suchym, wentylowanym pomieszczeniu,
wolnym od obcych zapachów.

Własności produktu:

Charakterystyka

Unikalną propozycje stanowią:

Polewy lodowe prezentowane w ofercie Terravita
oparte są na unikalnej kompozycji fazy tłuszczowej
bazującej na oleju kokosowym. Polewy te tworzą
szybko zastygające powłoki, charakteryzując się
odpowiednią elastycznością oraz dopasowaniem
do korpusów lodowych. Starannie wypracowane
receptury oraz unikalny proces produkcji pozwalają
uzyskać różne zakresy płynności oraz grubości
oblania lodów, zależnie od indywidualnych potrzeb
naszych Klientów.

Produkty Terravita do oblewania lodów dostępne
są w kilku kategoriach. Najszlachetniejsza z nich
to prawdziwa czekolada szybko zastygająca na
korpusach lodowych i tworząca chrupiącą, dobrze
przylegającą do nich warstwę. Druga to polewy
z dodatkiem czekolady (Deczek, Biaczek, Melka II,
Polar Mleczny). Dwie kolejne to klasyczne polewy
o smaku czekoladowym (Polar) i mlecznym (Biały
Polar) oraz kategoria polew smakowych o nutach
orzecha arachidowego (Polnuts) i truskawki (Poltrusk).

– b aza do polew owocowych pozwalająca
na skomponowanie indywidualnego połączenia
smaków i barw, zależnie od preferencji Klienta
oraz walorów sensorycznych ostatecznego
produktu,
– polewa barierująca oparta na specjalistycznym
tłuszczu, dedykowana do impregnowania wafli
lodowych metodą natrysku.

Polewy lodowe
Nazwa

Index

Zawartość tłuszczu
min. %

Czekolada deserowa
do lodów„5845”***

LK-01-045

Melka II**

Lepkość*

Smak

Barwa

Opakowanie

Warunki przechowywania formy zestalonej
(karton/wiadro)

Trwałość, od daty produkcji,
formy płynnej w temp. 40°C

43

czekoladowy

ciemnobrązowa

Wiadro 18kg

temp. 2–16°C, RH<75%, 12 m-cy

3 tygodnie

LK-03-015

56,5

mleczno-czekoladowy

brązowa

karton 25 kg

temp. 2–16°C, RH<75%, 12 m-cy

6 tygodni

Deczek**

LK-05-010

49,5

deserowo-czekoladowy

brązowa

karton 25 kg

temp. 2–16°C, RH<75%, 12 m-cy

3 tygodnie

Biaczek**

LK-04-010

51,5

mleczny

jasnokremowa

karton 25 kg

temp. 5–12°C, RH<75%, 12 m-cy

3 tygodnie

Polar Mleczny**

PL-02-010

55

mleczno-czekoladowy

brązowa

karton 25 kg

temp. 2–16°C, RH<75%, 12 m-cy

6 tygodni

Polar

PL-01-010

55

czekoladowy

ciemnobrązowa

karton 25 kg

temp. 2–16°C, RH<75%, 12 m-cy

6 tygodni

Biały Polar

PL-03-010

50

mleczny

jasnokremowa

karton 25 kg

temp. 2–16°C, RH<75%, 12 m-cy

3 tygodnie

Polnuts

PL-04-020

58

orzechowy, typowy dla
orzecha arachidowego

brązowa

karton 25 kg

temp. 2–16°C, RH<75%, 12 m-cy

3 tygodnie

Poltrusk

PL-08-010

58

truskawkowy

czerwonoróżowa

karton 25 kg

temp. 2–16°C, RH<75%, 12 m-cy

3 tygodnie

Baza do polew owocowych

PL-10-010

57,5

orzeźwiający, jogurtowy

jasnokremowa

karton 25 kg

temp. 2–16°C, RH<75%, 12 m-cy

3 tygodnie

Polewa Barierująca

PL-06-002

52,5

kakaowy

ciemnobrązowa

Wiadro 18kg

temp. 2–16°C, RH<75%, 12 m-cy

3 tygodnie

*	Lepkość polew lodowych mierzona metodą Rheotest 2.1 (40°C):
– bardzo niska lepkość (ca. 80–100 mPas) – bardzo wysoka płynność;
– niska lepkość (ca. 120–130 mPas) wysoka płynność;
– umiarkowana lepkość (150–170 mPas), umiarkowana płynność;
– wysoka lepkość (200–220 mPas), niska płynność.

**	Melka II – polewa z 30% dodatkiem czekolady
o zawartości min. 35% części kakaowych
**	Deczek – polewa z 60% dodatkiem czekolady
o zawartości min. 35% części kakaowych
**	Biaczek – polewa z 69% dodatkiem czekolady

**	Polar Mleczny – polewa z 30% dodatkiem czekolady o zawartości
min. 35% części kakaowych
***Czekolada deserowa do lodów „5845”- czekolada o zawartości
min. 58% części kakaowych z dodatkiem tłuszczu mlecznego.

Zastosowanie:
•

Do nadziewania ciast, ciastek, wyrobów piekarskich poddanych
procesowi wypieku (w temperaturach 180–220°C).

•

Typowe wyroby, do których może być stosowany to: ciastka francuskie
typu croissant, rogale drożdżowe, kruche ciastka zapiekane z nadzieniem.

Sposób użycia:
•

W temperaturze pokojowej krem do zapiekania posiada półstałą konsystencję
i może być zastosowany do nadziewania lub przekładania ciast i ciastek
w niezmienionej postaci, bezpośrednio z opakowania.

Przechowywanie i trwałość:
•

Temperatura 12–18°C, wilgotność względna RH <75%.

•

Okres trwałości w zalecanych warunkach, w zamkniętym opakowaniu: 6 miesięcy.

Krem do zapiekania

Krem
do zapiekania
Krem do zapiekania to półprodukt dedykowany
dla profesjonalistów z branży piekarnictwa,
cukiernictwa oraz ciastkarstwa, działających w skali
przemysłowej i rzemieślniczej.
Dzięki specjalnej formule Krem do zapiekania
dostępny w ofercie Terravita zachowuje podczas
wypieku kształt i pozwala w pełni delektować się
czekoladowym smakiem.

Nazwa

Krem
czekoladowy
do zapiekania

*

Index

Zawartość
tłuszczu
min. %

KZ-01-010

30

– półstała

Konsystencja
w temperaturze
pokojowej*

Barwa

Smak

ciemnoczekoladowy
kakaowa

Opakowanie
jednostkowe

karton
12 kg

Zastosowanie:
•

Wyroby, do których może być stosowany to: ciastka francuskie typu croissant, rogale drożdżowe,
pączki, babeczki, muffiny, kruche ciastka zapiekane z nadzieniem. Do nadziewania ciast, ciastek,
wyrobów piekarskich poddanych procesowi wypieku (w temperaturach 180–220°C). Odpowiedni
do zapiekania w ciastach zamkniętych (croissanty, rogale, babeczki, muffiny), po wypieku których
zachowuje kremową i półpłynną konsystencję.

•

W ciastach otwartych i półotwartych typu drożdżówki, dekorowane bułeczki - utrzymuje gładką
strukturę i intensywny czekoladowy smak. W produktach nadziewanych i mrożonych, po wypieku
zachowuje smak i pierwotną gładką, półpłynną konsystencję.

•

Może być stosowany jako cover krem do oblewania i dekoracji tortów, lekkich deserów i monoporcji.
Na powierzchni tworzy dobrze kryjącą, delikatną elastyczną warstwę o wyraźnym połysku.

•

Odpowiedni do zastosowań na zimno: nadziewania, smarowania i dekoracji ciast, ciastek czy gofrów.

•

Odpowiedni do przygotowania lekkich mas kremowych o smaku czekoladowym, poprzez połączenie
z bitą śmietaną czy mascarpone.

Sposób użycia:

Krem termostabilny
czekoladowy
Krem czekoladowy termostabilny o szerokim zakresie
zastosowań do produktów piekarskich i cukierniczych
poddanych nadziewaniu a następnie wypiekowi. Krem
o intensywnym smaku, delikatnej konsystencji wygodnej
w dozowaniu. Idealny do nadziewania i wypieku ciast
francuskich (croissanty), drożdżowch, oraz babeczek
i muffin. Odpowiedni do zapiekania w ciastach zamkniętych
oraz otwartych. Stabilny w produktach mrożonych, po
wypieku których zachowuje swoją pierwotną kremową
konsystencję oraz smak. Produkt dedykowany dla
odbiorców przemysłowych oraz dla rzemiosła.

•

W temperaturze otoczenia krem czekoladowy termostabilny posiada delikatną smarowną
konsystencję umożliwiającą wygodne dozowanie prosto z opakowania.

•

Konsystencja kremu może być modyfikowana, poprzez lekkie podgrzanie w celu rozluźnienia,
lub lekkie wychłodzenie w lodówce (7-8°C) w celu usztywnienia, zależnie od potrzeby zastosowania.

•

Nadziewany wyrób może zostać wypieczony od razu po nadziewaniu lub zamrożony do czasu
odpieku. Po wypieku krem w produkcie zachowuje swoje pierwotne właściwości.

•

W zastosowaniu jako cover krem, można dodawać olej roślinny (słonecznikowy, rzepakowy),
w dozie 5-15%, zależnie od preferowanej grubości oblania.

•

Przygotowanie mas kremowych na bazie bitej śmietany lub masacrpone analogicznie
jak dla kremów smarownych Bellaria.

Przechowywanie i trwałość:
•

Temperatura 15–20°C optymalnie 18°C, wilgotność względna RH <75%.

•

Okres trwałości w zalecanych warunkach, w zamkniętym opakowaniu: 6 miesięcy.

Krem termostabilny

*

Nazwa

Index

Zawartość
tłuszczu
min. %

krem czekoladowy
termostabilny

KZ-01-015

29

– kremowa, smarowa

Konsystencja
w temperaturze
pokojowej*

Barwa

Opakowanie
jednostkowe

ciemno-kakaowa

wiadro 12kg

Zastosowania:
•

Do oblewania ciast, tortów, rolad oraz drobnego pieczywa cukierniczego (rogale, pączki, eklery)
w skali rzemieślniczej.

•

Do oblewania wyrobów piekarskich i ciastkarskich (herbatniki, ciastka, markizy, pierniki, biszkopty
z galaretką) w skali przemysłowej.

•

Do oblewania korpusów cukierniczych o różnym kształcie: galaretek, pianek, bloków z miazgi
orzechowej, cukierków w skali przemysłowej.

•

Do oblewania owoców suszonych i bakalii w skali przemysłowej.

•

Do drażerowania drobnych korpusów cukierniczych.

•

Do formowania drobnych figurek i dekoracji cukierniczych.

•

Do barwienia i aromatyzacji w celu przygotowania polew kolorowych (dotyczy polewy białej).

Sposób użycia:

Polewy cukiernicze
nietransowe
Nowa w asortymencie grupa polew oparta na
niskotransowym tłuszczu laurynowym (<2 g/100 g
izomerów trans) to doskonałej jakości półprodukty
niewymagające temperowania. Doskonałe do
oblewania różnorodnych wyrobów cukierniczych
oraz ciastkarskich zarówno w skali przemysłowej jak
i rzemieślniczej. Polewa deserowa i mleczna to klasyczne,
niezbędne w każdej cukierni smaki. Polewa biała, oprócz
zastosowania w swojej podstawowej formie, dobrze
nadaje się do barwienia i pozwala uzyskać pełną paletę
kolorowych polew w zależności od potrzeb.

•

Upłynnienie polewy: polewę w formie płatków upłynnić w temperaturze 45-50°C.
Ważne jest przestrzeganie tego przedziału, aby zapewnić całkowite stopienie fazy tłuszczowej
polewy i zapewnienie jej właściwej krystalizacji po oblaniu produktu.

•

Oblewanie: wyroby cukiernicze, zależnie od rodzaju, oblewać w temperaturach 38-43°C,
zależnie od pożądanej grubości warstwy polewy na wyrobie. Niższa temperatura z powyższego
zakresu pozwoli uzyskać wyższy stopień oblania i grubszą warstwę polewy. Wyższa temperatura
powyżej 40°C zapewni cieńsze oblanie.

•

Wychłodzenie po oblaniu: aby zapewnić połysk, kruchość i stabilność termiczną polewy poprzez
jej prawidłową krystalizację, oblane produkty należy wychłodzić. Dla produktów oblewanych
w skali przemysłowej, optymalna krystalizacja polewy następuje w tunelu chłodniczym
o sektorach temperatur: na wejściu i w środku tunelu 6-8°C oraz 10-14°C na wyjściu, zależnie
od konstrukcji tunelu oraz prędkości przemieszczania produktów w strefie chłodzenia.

•

W przypadku formowanych korpusów czy drobnych figurek, powyższy zakres temperatur
powinien zapewnić łatwe wybijanie produktów z formy.

•

W warunkach idealnych różnica temperatur pomiędzy wyjściem z tunelu chłodniczego
a temperaturą otoczenia nie powinna przekraczać 5°C, aby zapobiec kondensacji wilgoci na
produkcie.

•

W skali rzemieślniczej, wychłodzenie produktów powinno nastąpić niezwłocznie po oblaniu,
w chłodni o umiarkowanej temperaturze 7-10°C, w celu zapewnienia trwałej i błyszczącej
warstwy polewy.

Właściwości

Uwagi praktyczne:

Nowa gama polew cukierniczych Terravita obejmuje
polewy oparte całkowicie na tłuszczu laurynowym.

•

Pracując z polewami laurynowymi należy szczególnie je chronić przed dostępem wilgoci na etapie przechowywania i dalszej
obróbki. Podwyższona wilgotność może niekorzystnie wpłynąć na walory sensoryczne polewy (smak) oraz spowodować zmiany
w jej konsystencji i płynności.

Są to polewy zgodne z Rozporządzeniem 649/2019,
nie przekraczające poziomu 2 g/100g tłuszczu
izomerów trans innych niż izomery trans pochodzenia
zwierzęcego.

•

Jeżeli polewa jest rozpuszczana na łaźni wodnej w skali rzemieślniczej, należy zabezpieczyć ją przed kontaktem z parą wodną.

•

Podczas magazynowania, po każdorazowym otwarciu worek z polewą powinien być szczelnie zamknięty i zabezpieczony przed
dostępem wilgoci.

•

Aby zachować optymalne właściwości i prawidłową krystalizację polewy, nie zaleca się dodatku tłuszczy pochodzenia
nielaurynowego, w tym oleju roś linnego. Dotyczy to w szczególności produktów oblewanych w skali przemysłowej,
a następnie pakowanych i przeznaczonych na półkę sklepową. Dodatek tłuszczów spowodować może mięknięcie polewy
i brudzenie opakowań.

•

W przypadku produktów świeżych oblewanych w skali rzemieślniczej i cukierniczej, które szybko rotują i nie wymagają
konfekcjonowania ani długotrwałego przechowywania, dopuszczany jest dodatek oleju roślinnego do polewy w ilości
maksymalnie 15%.

Dzięki specjalnie skomponowanym recepturom
posiadają szczególne właściwości:
•

Nie wymagają temperowania, dzięki czemu są
mniej skomplikowane w obróbce technologicznej
od czekolady. Dorównują jej jednak pod względem
walorów sensorycznych, wykazując na oblewanych
produktach połysk i kruchość.

•

Szybka i wydajna krystalizacja. Zastosowany
w recepturze tłuszcz specjalistyczny gwarantuje
szybką i wydajną krystalizację na produkcie
oblanym, a przy spożyciu szybko się topi nie
pozostawiając odczucia woskowatości.

•

Łatwe do roztopienia polewy. Oferowane w formie
płatków, są łatwe do roztopienia. Po upłynnieniu
charakteryzują się optymalną lepkością, tworząc
cienką i szybko zastygającą warstwę na oblewanym
produkcie.

Przechowywanie i trwałość:
•

Polewy Bambo Prima oraz Mleczna w płatkach: temperatura 12-20°C, wilgotność względna powietrza RH <75%, 16 miesięcy
w nienaruszonym opakowaniu.

•

Polewa Biała w płatkach: temperatura 12-20°C, wilgotność względna powietrza RH <75%, 12 miesięcy w nienaruszonym
opakowaniu.

•

Polewy w płatkach przechowywać w suchym, wentylowanym pomieszczeniu, wolnym od obcych zapachów, z dala
od źródeł ciepła.

Polewy cukiernicze, nietransowe
Nazwa

*

Index

Zawartość
tłuszczu
min. %

Polewa Bambo Prima

PC-01-042

Polewa Mleczna

Polewa Biała

Zastosowanie

Opakowanie

34%

do oblewania ciast, tortów oraz wyrobów
ciastkarskich, piekarskich i galanterii cukierniczej
w skali przemysłowej i rzemieślniczej

worek
20 kg

PC-03-020

34%

do oblewania ciast, tortów oraz wyrobów
ciastkarskich, piekarskich i galanterii cukierniczej
w skali przemysłowej i rzemieślniczej

worek
20 kg

PC-02-021

33%

do oblewania ciast, tortów oraz wyrobów
ciastkarskich, piekarskich i galanterii cukierniczej
w skali przemysłowej i rzemieślniczej

worek
20 kg

– niska lepkość, b. płynna,

Lepkość

– umiarkowana lepkość, umiarkowana płynność,

– wysoka lepkość, mało płynna

