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Key
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Tuoteominaisuudet
Kidesokereita,
joiden
kiteet ovat
läpinäkyviä
• Sugar
with large,
transparent
andsuuria,
attractive
crystals.ja
kauniita.
• The hard crystals are resistant to mechanical handling.
• Kovat sokerikiteet kestävät koneellista käsittelyä.
• Crystal size 700 - 1500 µm.
• Kidekoko 700–1400 μm.
• Coarse Grain Sugar 1400 and 1500 are of EU 1 quality.
• Kidesokeri 1400 kuuluu EU1-laatuluokkaan.

Tuotteet koostuvat suurista, läpinäkyvistä sokerikiteistä. Yksi Kidesokeri 1400 -kide painaa noin 15 kertaa enemmän kuin Kidesokeri 530 -kide,
sillä suurikiteisen Kidesokeri 1400:n keittoprosessi kestää lähes kaksi kertaa kauemmin kuin Kidesokeri 530:n.

Käyttö
• Leivonnaisten, esimerkiksi kahvileipien ja pikkuleipien,
koristelu.
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sisältäviä puolivalmisteita.

• Makeisten ja esanssien valmistus.
• Voidaan käyttää myös makeisten täytteiden rakenteen
parantamiseen.

Edut eri sovelluksissa
• Lisäävät koristeltavien tuotteiden näyttävyyttä.
• Läpinäkyvät suuret sokerikiteet ovat vaihtoehto
perinteiselle koristelulle raesokereilla.
• Suuret sokerikiteet liukenevat hitaasti ja antavat
rapeutta myös mm. täytteille.
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Edut tuotannossa
Edut tuotannossa
• Karkeat sokerikiteet eivät sula normaalissa paisto• lämpötilassa,
Karkeat sokerikiteet
eivät sula
normaalissa
paisto
ja ne kestävät
hyvin
pakkaamista.
lämpötilassa, ja ne kestävät hyvin pakkaamista.
• Eivät pölyä.
• Eivät pölyä.
• Helposti juoksevia, eivät paakkuunnu.
• Helposti juoksevia, eivät paakkuunnu.
• Kestävät koneellista käsittelyä.
• Kestävät koneellista käsittelyä.
Käsittelyohjeet
Käsittelyohjeet
• Säilytys: tasainen lämpötila (ei alle +10 °C), suhteellinen
• kosteus
Säilytys: 40–65
tasainen
(ei alle +10
°C), suhteellinen
% lämpötila
paakkuuntumisen
estämiseksi.
kosteus 40–65 % paakkuuntumisen estämiseksi.
• Vältä säilyttämistä yhdessä voimakkaasti tuoksuvien
• tuotteiden
Vältä säilyttämistä
kanssa. yhdessä voimakkaasti tuoksuvien
tuotteiden kanssa.
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Taulukon arvot ovat ohjearvoja.

