
  
        

            

A BAKE OFF TERMÉKEK KEZELÉSI ÚTMUTATÓJA 

Mi a legfontosabb a bake-off, azaz sütésre kész termékek kezelése során? 

Az élelmiszerbiztonsági előírások szigorú betartása a bake-off termékek esetében is 
nagyon fontos. A termékeket mindig fagyasztva, legalább -18°C-on szállítsa és 
tárolja. Soha ne szakítsa meg a hűtési láncot! 
A dobozokat és belső zacskókat mindig tartsa lezárva. Ne távolítsa el a cimkét a 
dobozról, az fontos információkat tartalmaz, amire mindaddig szüksége lesz, amíg a 
termék el nem fogy. 
Mindig csak annyi terméket vegyen ki a mélyhűtőből, amennyire úgy gondolja, hogy 
szüksége lesz. Szigorúan tartsa be a gyártó által megadott és a cimkén szereplő 
utasításokat a termék kiolvasztására és sütésére vonatkozóan. Vegye figyelembe 
azonban azt is, hogy a sütési előírások berendezéstípusonként változnak. 
Ha valamit módosítania kell a sütési folyamatban, akkor inkább a hőmérsékletet 
változtassa, ne a sütési időt. 

1. Kiolvasztás 
Helyezze a termékeket a megfelelő (perforált) sütőlapra vagy -rácsra: 

Leveles tészták és finompékáruk: perforált tálca sütőpapírral  
Kenyerek: sütőrács 

A termékeket a megfelelő módon helyezze el a sütőlapra: a megfelelő 
termékminőség elérése érdekében fontos az, hogy a forró levegő egyenletesen 
áramoljon a termékek körül, tehát nem szabad túl sok terméket pakolni a sütőlapra 
vagy -rácsra. Ne felejtse el azt sem, hogy a finompékáruk és leveles tészták 
megkelnek sütés közben. 

Finompékáruk: egy darabos kiszerelések: 9-11 db / sütőlap 
Pékáruk: 

Kicsi, egyedi termékek: 3x4 db 
Félbagettek: 2x4 db 
Bagettek és veknik, max.550g súlyú: 4x1 db 
Bagettek és veknik, 600g-nál nagyobb súlyú: 2-3 db 

A kiolvasztás történhet szobahőmérsékleten (22°C), de a sütésre kész 
finompékáruk és leveles tészták esetében ez maximum 30 perc lehet. 
Valamennyi egyéb termék esetében 15 perces kiolvasztási idő javasolt, a 
nagyobb kiszereléseknél maximum 30 perc. 
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Csak a kenyerek esetében a kiolvasztás történhet a hűtőben is, egy éjszaka alatt, 
de ebben az esetben le kell takarni azokat egy műanyag fóliával. 
Ne feledje, hogy a normál szobahőmérséklet szezonálisan változik. 

2. Előmelegítés 
A sütőt mindig melegítse elő az előírt sütési hőmérsékletnél legalább 30°C-kal 
magasabbra. A sütő hőmérséklete könnyen lecsökkenhet akár 30°C-ot is, amint az 
ajtaját kinyitjuk. 

3. Sütés 

3.1 Hőmérséklet beállítása 
Finompékáruk és leveles tészták: 160°C - 180°C 

Kenyértészták: 180°C – 210°C 

3.2 Idő beállítása  
Az egyes termékekre vonatkozó pontos információ megtalálható 
katalógusunkban, illetve a termék cimkéjén is. 

4. Hűtés 
Ez egy fontos fázisa a folyamatnak. A termékek a lehűlés folyamán a 
nedvességtartalmuk 10%-át elveszítik. Hagyjuk őket kihűlni a sütőlapon, a 
sütőállványon, így ropogósabb termékeket kapunk. Teljes kihűlés előtt ne 
csomagoljuk a terméket, amennyiben az egyedi csomagolást kap. 

5. Díszítés 
A finompékáruk díszítése a sütés és hűtés után történik, mint befejező mozzanat. 
Használhatunk zselét, mázat, porcukrot, kakaóport, csokoládéforgácsot, 
cukorgyöngyöket, gyümölcsöt, tejsodót, mandulachipset, stb. Legyen ez az üzlet 
minőségi védjegye és megkülönböztető jele. 

6. Kihelyezés, kínálás 
Sokszor találkozunk gyönyörű termékekkel, de az áru kínálási módja a pulton vagy a 
kirakatban is fontos ahhoz, hogy az áru igazán vonzó legyen a vásárlók számára. 

7. Csomagolás 
A csomagolás módja is üzenetet hordoz és számtalan információt ad át a 
vásárlóknak, tehát használjuk ki ezt a lehetőséget is. (pl. energiaérték feltüntetése, 
összetevők, allergének, stb.) 
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8. Egyéb javaslatok, tippek 
A nap folyamán a napszakoknak megfelelően süssünk termékeket. A megfelelő 
terméket a megfelelő időben: croissant-okat és csokoládés párnákat reggel, 
zsemléket és vekniket délelőtt, paninit, pizzát és focacciát délben, desszerteket és 
cukrászsüteményeket délután, sós süteményeket, mint pl. a virslis tekercset este, a 
további kenyérspecialitásokkal egy időben. A hétvégéken kínáljunk különleges, 
„luxustermékeket”. 

Tippek a tökéletes zsemle készítéséhez 
1.A terméket 15 perccel a sütés előtt olvasszuk ki.  
2.A sütőt melegítsük elő 30°C-kal magasabbra, mint az előírt sütési hőmérséklet. 
3.Tartsuk be a gyártó által a cimkén megadott sütési instrukciókat. 
4.A kenyeret sütőrácson süssük. 
5.Ha módosítani kell a sütési folyamatot, akkor ezt a hőmérséklet 

növelésével vagy csökkentésével tegyük. 
6.A sütés alatt tartsuk csukva a sütő ajtaját. 
7.A frissen sült kenyeret vagy zsemlét hagyjuk kihűlni a sütőlapon vagy -rácson. 
8.A kenyeret éles kenyérvágó késsel vágjuk, fűrészelő mozdulattal, nem nyomva. 

Tippek a tökéletes leveles tészták és finompékáruk készítéséhez 
1.A termékeket a cimkén feltüntetett sütési instrukciók szerint kezeljük. 
2.Melegítsük elő a sütőt, mindig egy magasabb hőmérsékletre. 
3.A leveles tésztákat és finompékárukat mindig teflon bevonatú sütőlapon vagy 

sütőpapíron süssük. 
4.Szükség esetén módosítsunk a sütési folyamaton, a hőmérséklet növelésével 

vagy csökkentésével. 
5.A sütés alatt tartsuk csukva a sütő ajtaját. 
6.Hagyjuk kihűlni a termékeket a sütőlapon, még a díszítés előtt. 
7.Dekoráljuk a termékeket, hogy tetszetősebben tudjuk kínálni, illetve nagyobb 

választékot tudjunk mutatni a vevőinknek. Ez lehet az üzlet megkülönböztető jele. 
8.A kenyeret éles kenyérvágó késsel vágjuk, fűrészelő mozdulattal, nem nyomva. 
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