
Συνταγή.

Εύ sporo
Υλικά
Εύsporo 2.000 gr 50%
Αλεύρι σκληρού σίτου (κίτρινο) 2.000 gr 50%

Μαγιά 80 gr 2%
Νερό 2.200 gr 55%

Εκτέλεση

Τοποθετήστε όλα τα υλικά στον κάδο του ζυμωτηρίου και ζυμώστε για 3 λεπτά στην αργή ταχύτητα και για 4
λεπτά στη γρήγορη.

Η ζύμη πρέπει να είναι σε θερμοκρασία 27-28 °C.

Ξεκουράστε για 30 λεπτά.

Τεμαχίστε σε 430 gr.

Μορφοποιήστε τη ζύμη σας σε φραντζόλες ή καρβέλια και διακοσμήστε με Seed Mix . 

Τοποθετήστε στη στόφα για περίπου 50 λεπτά (±35°C, με υγρασία).

Χαράξτε τη ζύμη κατά βούληση. 

Φουρνίστε στους 220°C, με λίγο ατμό 3’’, για 25-30 λεπτά.

Ψωμί με αλεύρι 
σκληρού σίτου



Συνταγή.

Εύ sporo

Υλικά
Εύsporo 2.000 gr 50%
Αλεύρι Τ70% Δυνατό 2.000 gr 50%

Μαγιά 80 gr 2%
Νερό 2.440 gr 61%

Εκτέλεση

Τοποθετήστε όλα τα υλικά στον κάδο του ταχυζυμωτηρίου και ζυμώστε για 5 λεπτά στην αργή ταχύτητα και 
για 1 λεπτό στη γρήγορη.

Η ζύμη πρέπει να είναι σε θερμοκρασία 27-28 °C.

Ξεκουράστε για 10 λεπτά αφού σκεπάσετε με πλαστικό φύλλο.

Τεμαχίστε σε 650 gr σε ανοιχτή φόρμα και διακοσμήστε με Seed Mix . 

Τοποθετήστε στη στόφα για 50 λεπτά (±35°C, 70% RH).

Φουρνίστε στους 220°C, με λίγο ατμό 3’’, για 45-50 λεπτά.

Ψωμί 
Φόρμας



Συνταγή.

Εύ sporo
Υλικά
Εύsporo 500 gr
Αλεύρι Τ70% Δυνατό 1.500 gr
Ζάχαρη 100 gr
Μαργαρίνη Princess 300 gr
Regal (μπέικιν πάουντερ) 40 gr
Μέλι 200 gr
Λευκό κρασί 300 gr
Κονιάκ 200 gr
Ηλιέλαιο 200 gr

Εκτέλεση

Τοποθετήστε όλα τα υλικά στον κάδο του μίξερ και ζυμώστε για 4 λεπτά στην αργή ταχύτητα.

Πλάστε τη ζύμη σε σχήμα κριτσινιού.

Διακοσμήστε με Seed Mix .

Τοποθετήστε τα κριτσίνια στη λαμαρίνα.

Φουρνίστε χωρίς ατμό στους 220 °C για 17 λεπτά.

Κριτσίνια



Συνταγή.

Εύ sporo
Υλικά
Εύsporo 1.000 gr 50%
Αλεύρι Τ70% Δυνατό 1.000 gr 50%

Μαγιά                                          60 gr 3%
Ζάχαρη 40 gr 2%
Μαργαρίνη Princess 40 gr 2%
Νερό 1.000gr 50%

Εκτέλεση

Τοποθετήστε όλα τα υλικά στον κάδο του ζυμωτηρίου και ζυμώστε για 3 λεπτά στην αργή ταχύτητα και για 4
λεπτά στη γρήγορη.

Η ζύμη πρέπει να είναι σε θερμοκρασία 27-28 °C.

Ξεκουράστε για 10 λεπτά.

Τεμαχίστε τη ζύμη στο επιθυμητό βάρος (120-150gr) και διακοσμήστε με Seed Mix .

Δώστε το επιθυμητό σχήμα στη ζύμη σας, κατά προτίμηση σε λαμαρίνα με λούκια. 

Τοποθετήστε στη στόφα για 50 λεπτά (±35°C/ 35% RH).

Χαράξτε τη ζύμη κατά βούληση. 

Φουρνίστε στους 230°C με ατμό 5’’ για 20-25 λεπτά.

Ψωμί 
Σάντουιτς



Συνταγή.

Εύ sporo
Υλικά
Εύsporo 2.000 gr 50%
Αλεύρι Τ70% Δυνατό 1.600 gr 40%
Αλεύρι ολικής άλεσης 400 gr 10%

Μαγιά 80 gr 2%
Νερό 2.120 gr 53%

Εκτέλεση

Τοποθετήστε όλα τα υλικά στον κάδο του ζυμωτηρίου και ζυμώστε για 3 λεπτά στην αργή ταχύτητα και για 4
λεπτά στη γρήγορη.

Η ζύμη πρέπει να είναι σε θερμοκρασία 27-28 °C.

Ξεκουράστε για 30 λεπτά.

Τεμαχίστε σε 430 gr.

Μορφοποιήστε τη ζύμη σας σε φραντζόλες ή καρβέλια και διακοσμήστε με Seed Mix . 

Τοποθετήστε στη στόφα για περίπου 50 λεπτά (±35°C, με υγρασία).

Χαράξτε τη ζύμη κατά βούληση. 

Φουρνίστε στους 220°C, με λίγο ατμό 3’’, για 25-30 λεπτά.

Ψωμί 
Ολικής Άλεσης
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