
PRODUKT  
„MIX FLORENTYNKOWY” 

 Florentine D  
BAZA DO PRZYGOTOWANIA CIASTEK FLORENTYNKOWYCH I CIASTEK ZIARNISTYCH   



To ja 

Florentin   



Florentynki to przepyszne ciasteczka przygotowane z różnego 
rodzaju migdałów, orzechów, ziaren (sezamu, słonecznika  

i innych nasion) z dodatkiem np. kandyzowanych, 
liofilizowanych owoców lub też innych granulatów  

w chrupkiej masie karmelkowej.  
Mixy florentynkowe to baza do przygotowania  

np. bakaliowych ciasteczek. 
Popularne formy do cieniutkie dyski lub prostokąty.  
Produkty można podlać lub zamoczyć w czekoladzie. 

Doskonale wyglądają również w formie batonów.  
Mixy florentynkowe można używać jako cieniutka warstwa 

dekorująca ciasto (posypane).      



 
MIX FLORENTYNKOWY 

  

8501024 Florentine D  
(new.nr 2.97013.010)  
  
 



Mixy florentynkowe  - produkty  

o doskonałym smaku, doskonałej 

jakości wraz z bezpieczeństwem 

produktu. Wysoki stopień wygody 

jest prawie idealny. 

 Florentynkowe mixy są dostępne  

w różnych smakach i oferujemy  

ich szeroki wachlarz zastosowań. 

Ze względu na ten specjalny  

proces produkcji, mieszanki  

nie zbrylają się.  



BAZOWA RECEPTURA 

Składniki Ilość (g) 

1. Mix florentynkowy 
2. Migdały płatki 
3. Migdały słupki 
                                  Razem 

500g 
125g 
125g 
750g 

WYKONANIE: 
1. Mix florentynkowy wymieszać na sucho z innymi składnikami na sucho. 
2. Wypełnić formy  mieszanką. Proponowany kształt  dysk (ᶲ 10cm/25g). 
3. Wypiek: 
* wstawić  napełnione formy do nagrzanego piekarnika o temperaturze 180°C 
* czas wypieku  ok. 8 min. 
*  Uwaga: czas wypieku należy kontrolować z uwagi na użyte surowce i 

wielkość formy.    



SKŁADNIKI ILOŚĆ (g) 

ciasto drożdżowe 
 
Mix florentynkowy: 
Migdały płatki 
Mix florentynkowy 
Nadzienie: 
krem budyniowy/śmietankowy  
Bita śmietana, niesłodzone 

1200g 
 
 

250g 
350g 

 
500g 
500g 

WYKONANIE: 
1. Rozwałkować ciasto drożdżowe na blasze do pieczenia (60x40 cm) , posmarować masłem i  zrosić odrobiną wody. 
2. Połącz suche składniki  - wymieszać  mix  florentynkowy z migdałami . Posypać masę na powierzchni ciasta. 
3. Piec do ¾ fermentacji . 
4. Po ochłodzeniu, pokroić w kawałki ciasta (10x5 cm) i podzielić każdy kawałek na dwie warstwy. 
5. Ostrożnie złożyć  warstwy , przekładając : bitą śmietaną/ kremem budyniowym. Zaczynać  od dolnej warstwy. 
6. Zapiec: Temperatura pieczenia: 220 ° C , Czas pieczenia: ok. 10 minut 

BAZOWA RECEPTURA 



BAZOWA RECEPTURA 

SKŁADNIKI ILOŚĆ (g) 

Mix florentynkowy  
Migdały (płatki) 
Ryż Pops, (Mini Pops, ᶲ 2 mm) 
Rodzynki Sułtanki 
Nasiona słonecznika 
Orzechy laskowe, posiekane 
Nasiona dyni 
Płatki owsiane 
Cynamon 
Masa całkowita 

520g 
230g 
75g 

100g 
100g 
100g 
100g 
100g 
1,5g 

1326,5g 

WYKONANIE: 
1. Połącz Mix florentynkowy z migdałami (całość) 
odważ i odłóż  200 g mieszanki na później. 
2. Wymieszać wszystkie pozostałe składniki z 
mieszanką mixu florentynkowego i migdałów. 
3. Przygotować blachę (60 x 40 cm, wysoki bok) 
równomiernie rozprowadzić na nim mix. 
4. Posypać 200 g oddzielnie przechowywane mixem 
(florentynkowym i migdałami) na wierzchu i piec. 
5. Po ostygnięciu górną warstwę oblać czekoladą 
(polewą) a następnie połamać na kawałki wielkości 
kęsa  
Temperatura pieczenia: 180 ° C 
Czas pieczenia: ok. 13 minut 
 
Jeśli to możliwe dać mały wybuch pary wodnej w 
piecu począwszy od czasu pieczenia lub zwilżyć 
powierzchnię z odrobiną wody. 



Crunchies  Ser i Cebula 

SKŁADNIKI ILOŚĆ (g) 

Mix florentynkowy 
Płatki ziemniaczane 
Sól 
Mieszane zioła:  Ser i Cebula 20 g 
Mąka pszenna 
Pieczona cebula 
Ital. Parmezan, przetarty ser 
Całkowita masa  

425g 
330g 
25g 
20g 
50g 
75g 
75g 

1000g 

WYKONANIE: 
Wymieszać razem  mix florentynkowy z innymi składnikami. 
Wypełnić formy (np..okrągłe) 
Temperatura pieczenia: 180 ° C 
Czas pieczenia: 8-10 min  zależy od ciężaru i rozmiaru 

BAZOWA RECEPTURA 



UWAGI TECHNOLOGICZNE 
• Florentynki to ciastka przygotowywane z różnego rodzaju bakalii: orzechów, migdałów, , 

rodzynek, moreli, żurawiny i innych owoców oraz ziaren: sezamu, słonecznika, dyni, sezamu  

- kompozycja zastosowanych surowców jest dziełem sztuki każdego cukiernika.  

• Do ich wypieku wykorzystuje się papilotki lub formy silikonowe/metalowe. 

• Można używać do produkcji np. batonów lub  też jako wierzchniej warstwy dekorującej 

ciasto np. do  popularnej pszczółki miodowo-karmelowej. 

• Prowadzenie wypieku jest uzależnione od urządzenia i przebiega bardzo rożnie, można 

zastosować wyższą temperaturę np. 200°C i czas ok. 4min w celu uzyskania innego odcienia 

lub barwy, każdy zakład  cukierniczy do własnej receptury dopasowuje parametry 

technologiczne. 

•  W przypadku zastosowania florentynki jako dodatku np. do zastosowania na cieście 

kruchym należy piec w piecu z mocnym dołem i bardzo słabą górą. 

 



Florentine D kod produktu/ art.nr 850102405  

                                             new.nr 2.97013.010)  

Logistyka: 

• opakowanie jednostkowe: worek z wkładem PE:20kg 

• paleta: 480kg (EUR 800x1200x1600mm) (24 op.jedn.) 

 

Kod EAN 128: 4045407011842 

 

Kod CN:  21069098  

 

Dostawy bezpośrednio z magazynu producenta  

z Niemiec lub dostawy kontraktowe bezpośrednio  

z magazynu logistycznego w Polsce 



ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY 


