Pomādes pulveris
Pomādes pulveris
Sarkanais pomādes pulveris

Izstrādājuma īpašības
• Īpaši smalki samalta cukura kristāli, kam pievienots
glikozes sīrupa pulveris. Izmanto parastās pomādes
glazūras pagatavošanai, vienkārši pievienojot ūdeni.
• Ļoti mazs daļiņu izmērs, aptuveni 10 µm, kas rada 		
maigu garšu.

Izstrādājuma lietošana

Izstrādājumu pilnveidošana

• Izmanto cepto konditorejas izstrādājumu, piemēram,
groziņu, virtuļu un kūku glazēšanai.

Nordic Sugar nepārtraukti strādā pie izstrādājumu kvali
tātes un izmantošanas iespēju uzlabošanas. Daudzi
klienti jau pašā izstrādes procesa sākumā mums uzdod
jautājumus par cukura izstrādājumu pilnveidošanu un
piemērošanu. Mēs izstrādājam arī produktus pēc īpaša
pasūtījuma, piemēram, cukura un citu saldinātāju, un
pārtikas produktu sastāvdaļu maisījumus.

• Izmanto kā pildījumu konditorejas izstrādājumos, 		
piemēram, cepumos, un šokolādes konfektēs.
• Var sajaukt ar aromātvielām un krāsvielām, piemēram,
kakao, lakricu, ogu vai augļu pulveri.
		
• Pagatavojot pomādes maisījumu ar augu taukiem un
lecitīnu, iegūst treknu glazūru, kuru iepakojumā var
uzglabāt ilgāk gan istabas temperatūrā, gan sasaldētā
veidā.

Izstrādājuma priekšrocības ražošanā
• Jāpievieno tikai ūdens.

Izstrādājuma lietošanas priekšrocības

• Cukura glazūra ir ātri pagatavojama, jo tā nav jāvāra,
jāatdzesē un jāputo kā mitrā pomāde.

• Mazās daļiņas cukura glazūrai piešķir skaistu spīdumu.

• Pomāde nodrošina viendabīgu cukura glazūras kvalitāti.

• Izmantojot pomādes pulveri, konditorejas izstrādājumu
krāsa ir baltāka nekā ar glazūru, kas pagatavota no
Pūdercukura.

• Pomādes izstrādājumi ir viegli lietojami.

Uzglabāšanas ieteikumi

• Sarkanais pomādes pulveris piešķir skaistu krāsu 		
ceptajiem konditorejas izstrādājumiem.

• Uzglabāt nemainīgā temperatūrā, kas nav zemāka par
10 °C, kur relatīvais mitrums ir 40-65 %, lai izvairītos
no produkta salipšanas.

• Ātri izveido sausu un gludu cepto konditorejas izstrādājumu virsmu.
• No Pomādes gatavotā glazūra zem izstrādājuma virsmas ir maigāka salīdzinājumā ar Pūdercukura glazūru.

Izstrādājuma īpašības/sastāvs
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• Pārvadāšanas paliktņus nedrīkst likt kaudzē.
• Neuzglabāt kopā ar produktiem, kam piemīt stiprs
aromāts.
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Nesatur

cukurs, glikozes sīrups

Sarkanais pomādes pulveris
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Nesatur

cukurs, glikozes sīrups, pārtikas krāsviela (karmīns/E120)
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Tabulā norādītas standarta vērtības. Plašāku informāciju par izstrādājumu dekorēšanu lasiet materiālā par
izstrādājumiem Dekorēšanas cukurs un Pūdercukurs.

