Īpašie sausie izstrādājumi
Pēc pasūtījuma izstrādātu produktu „Birstoši cukura produkti dekorēšanai”
klāsts, kurā ietilpst šādi izstrādājumi:
Cukurs ar kanēļa piedevu

Cukurs ar citronskābes piedevu

Cukurs ar salmiaka piedevu

Cukurs ar kakao piedevu

Izstrādājuma īpašības
• Saharoze, kas apstrādāta vai sajaukta ar daudzām citām sastāvda-		
ļām, piemēram, skābēm, aromātvielām, garšvielām, krāsvielām u.c.
• Nedaudz pievienotie tauki nodrošina izstrādājuma noturību pret mitrumu, sastāvdaļu piesaistīšanu un putekļu daudzuma samazināšanu.
• Dažāda lieluma cukura kristāli – pūdercukurs, smalkais cukurs, 		
pērļu cukurs u.c.
• Unikāls maizes, konditorejas izstrādājumu un saldējuma deko-		
rēšanas līdzeklis.
• Piešķir izstrādājumam patīkamu garšu un krāsu.
• Neskaitāmas izstrādājuma izmantošanas iespējas – palīdz pārveidot 		
esošos izstrādājumus vai izstrādāt jaunus produktus.
• Birstošie cukura produkti dekorēšanai tiek ražoti pēc pasūtījuma.

Izstrādājuma lietošana

Izstrādājumu pilnveidošana

• Birstošos cukura produktus dekorēšanai galvenokārt
izmanto konditorejas un maizes izstrādājumu 		
dekorēšanai.

Daudzi pārtikas ražotāji vēršas pie Nordic Sugar jau pašā
izstrādes procesa sākumā. Nordic Sugar izmanto savas
unikālās, īpašās zināšanas par cukura un saldināšanas reakciju dažādos apstrādes procesos un lietošanas veidos un
pēc pasūtījuma izstrādā produktus ar noteiktām īpašībām,
atbilstoši individuālām vajadzībām. Mūsu speciālsortimenta cukura izstrādājumiem piemīt iestrādāts funkcionālisms, piemēram, noteikta garša vai salduma veids, un tie
nodrošina ērtu izstrādājumu ražošanu.

• Izmanto arī maizes un konditorejas izstrādājumu 		
pildījumos.
• Saldējuma dekorēšanai.
• Konditorejas izstrādājumu virsmas apstrādē, piemēram,
pārklājot ar skābo cukuru.

Izstrādājuma lietošanas priekšrocības
• Piešķir izstrādājumam pievilcīgu izskatu.
• Izmantojot birstošos cukura produktus dekorēšanai,
tiek nodrošināta ne vien saldināšana, bet arī aromāts,
krāsa un citas garšas sajūtas.
• Mitrumizturīgs dekorēšanas līdzeklis ar uzlabotu 		
noturību.

Izstrādājuma priekšrocības ražošanā
• Šie izstrādājumi ir viegli lietojami.
• Tie ir viegli plūstoši un samazina putekļu veidošanos
izsmidzināšanas procesa laikā.
• Iztur mehānisku apstrādi.
• Izstrādājumi ir noturīgi pret mitrumu.
• Birstošā cukura produktu sastāvdaļas nenogulsnējas.

• Nemainīga dekorējuma kvalitāte.
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Plašāku informāciju par izstrādājumu dekorēšanu lasiet materiālā par izstrādājumiem
Cukura izstrādājumi dekorēšanai, Pērļu cukurs, Kristāliskais cukurs un Pūdercukurs.

