Ciasto Croissant
Croissant Dough
Stabilizacja w mieszaniu i łączeniu oraz powtarzalność składu jest trudna do utrzymania przez cały dzień.
Zakup zamrożonego ciasta o odpowiedniej jakości firmy Van der Pol może zaoszczędzić ponad sześć kroków w procesie
produkcji. Wszystko, co musisz zrobić, to kształtować/formować i piec.Pozwól nam podzielić się wszystkim tym,
co piękne - produkty z ciasta z Tobą.

Nasze ciasto, twoja kreatywność.

Jakość

Oszczędność czasu

Konsystencja

Holenderskie produkty,
gwarantowane przez
międzynarodowe certyfikaty
jakości.

Kupno półproduktu może
zaoszczędzić ponad sześć kroków
Twojego procesu pieczenia.

Zapewnienie zawsze stałej
wysokiej jakości końcowych
produktów dla Twoich klientów –
to nasz priorytet.

Więcej porad i wskazówek dotyczących używania naszych kawałków ciasta na ciastka
pod adresem: vdpol.nl/croissantdough

Przygotowanie:
1

Obrabiaj ciasto
w temperaturze 4 ° C.
Rozwałkuj do 2,5 mm
grubości.

2

Przetwarzaj i modeluj ciasto
do pożądanego kształtu
produktu.

3

Piec co najmniej
60 minut i piec w
piekarniku z dodatkiem
pary.

Mrożone ciasto croissant
Wyśmienite przepisy kulinarne
Informacje o produkcie

Asortyment

• laminowane ciasto
• ciasto z masłem - croissant
• bloki ciasta
• mieszane ciasto: margaryna i masło
• arkusze ciasta - 3 mm
• ciasto z margaryny
• do 54 warstw
• czysta etykieta
• z drożdżami
• karton
• idealny do przekąsek
• do słodkich i pikantnych produktów

Razem z Tobą możemy :
tworzyć
nowe
pomysły

|

wprowadzać
innowacje
i ulepszenia

|

dzielimy się
wiedzą na ten
temat

Z naszych produktów - piękne ciasta
A więc zacznijmy ...

Firma van der Pol en Zonen B.V. założona
w 1885 roku.
Od ponad 40 lat jesteśmy jednymi z głównych holenderskich
specjalistów w zakresie mrożonych ciast. Razem z naszym światem
i partnerami rozwijamy, tworzymy, wprowadzamy innowacje
i ulepszamy nasze ciasto na produkty. Ze względu na nasz
kompleksowy system jakości, nasze produkty zawsze dotrą do
Ciebie w idealnym stanie i będziesz zadowolony z jakości. W 1985
roku zostało zaprezentowane Królowej Holenderskiej Beatrix
produkt z Van der Pol z nazwą “Purveyor to Her Majesty the Queen”.
Lojalny związek i wymiana wiedzy z naszymi partnerami sprawiło, że
jesteśmy specjalistami w dziedzinie ciast znanymi na całym świecie.

Więcej informacji na temat Van der Pol vdpol.nl/ourcompany
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