Jarné inšpirácie
zo Zeelandie

Kvalitné suroviny, inovované zmesi a vďaka tomu
chutné a zaujímavé výrobky nielen na Veľkú Noc

KLASIKA

ZEMPLÍNSKY KOLÁČ

Pre tradičných milovníkov Veľkej Noci
Ku šunke, klobáske, cvikle, vajíčkam, hrudke a iným dobrotám nesmie chýbať
chuťovo vyvážený Zempliňák. Niektorí si bez neho nevedia predstaviť celú Veľkú Noc
(a nie sú ochotní jesť šunku s paschou alebo sa výnimočne zaobídu celú Veľkú Noc
bez klasického chleba).
Či už ho pripravíte s nami dole odporúčanou receptúrou, kde je vyvážená chuť
sladkosti a slanosti a zároveň pridaná Zea Soft pre lepšiu trvanlivosť a jemnosť
striedky, alebo použijete naše ďalšie zmesi ako je Backcreme alebo Butter Backcreme,
tento chlebo-koláč sa Vám vždy vďaka našim receptúram vydarí.

Klasický Zemplínsky koláč
Pre navážku 600 g - po upečení á 500 g
Cesto:
50 % Pšeničná múka T 512

50 % Pšeničná múka T 550
5 % Korent Vanilla

10 % kryštálový cukor
3 % Zea Soft

5 % čerstvé droždie

1,5 % jedlá soľ
52 % voda cca

Dekorácia:

5 % Tek. vaj. melanž

Zeelandia s.r.o.
Družstevná 44, 044 42 Rozhanovce
www.zeelandia.sk

Technologický postup:
Cesto sa pripravuje na záraz. Miešanie: 4 minúty pomaly a potom 6 minút rýchlo. Teplota
cesta: 26-28°C. Zrenie cesta v celku: 15-20 min. Po zrení cesta rozvážime na hmotnosť 583
g. Rozvážený cestový kus rozdelíme na tri rovnaké časti, vytvarujeme do tvaru rožka, ktoré
ďalej vyšúľame a spletieme spolu na pletenec. Vložíme do vystriekaných foriem s Carlex spray
a dáme kysnúť. Po nakysnutí potrieme, alebo postriekame vaječnou melanžou. Záverečné
kysnutie: 30 °C, 75% rel. vlhkosť, cca 45 minút.
Pečenie: I. 230 °C, bez pary, otvorený odťah, 4 minúty,
II. 210 °C, bez pary, otvorený odťah, 15 minút,
III. 190 °C, bez pary, otvorený odťah, 16 minút. Teplota a spôsob pečenia závisí od typu
použitej pece. Doba pečenia závisí od požadovanej navážky.

Call centrum:
objednavky@zeelandia.sk
0800 100 707; 0800 101 328

Klasika
v TRENDE DOBY:
s NON-E Premiumback bez obsahu éčok
Vynikajúca vianočka bez obsahu éčok vyrobená s NON-E Premiumback.
Pekný objem a jemne sladká chuť vianočky.
Jednoduché dávkovanie: 1% prídavok na množstvo múky.
Stačí pridať Vami obľúbené množstvo cukru, tuku, soli, hrozienok, kandizovaného
ovocia a vytvoriť si obľúbené výrobky v bezéčkovej verzii.

Veľkonočná vianočka/Pascha/Jemné pečivo
Cesto:
100 % Pšeničná múka T 512

1 % NON-E Premiumback

14 % kryštálový cukor
8%

Zeel.margarín pekársky NON-E

7 % čerstvé droždie

1,2 % jedlá soľ
42 % voda cca

Dekorácia:

0,55 % Ovex Powder Ölz
4,45 % voda

Zeelandia s.r.o.
Družstevná 44, 044 42 Rozhanovce
www.zeelandia.sk

Technologický postup:
Miesenie cesta: 4 min. pomaly, 6 min. rýchlo. Teplota cesta: 28-29°C. Zrenie cesta: 10-15
min. Zo surovín zamiesime cesto, ktoré rozvážime do presov v požadovanej hmotnosti a
necháme vyzrieť. Vyzreté cesto rozdelíme na deličke cesta a klonky formujeme do tvaru
rožkov. Rožky spletáme do tvaru vianočky a ukladáme na plechy. Výrobky na plechoch
dáme do kysiarne nakysnúť. Po nakysnutí potrieme mašľovacím prípravkom, ktorý sme
si vopred pripravili a pečieme v pripravenej peci. Pečieme bez zaparenia s otvoreným
odťahom. Čas kysnutia: 70-90 min. Parametre kysiarne: teplota 30°C, rel. vlhkosť 75%.
Pečenie: I. 210°C bez pary, otvorený odťah, 2 min.,
II. 190°C bez pary, otvorený odťah, 20 min.
Celkový čas pečenia sa môže líšiť v závislosti od hmotnosti výrobkov a použitej pece.

Call centrum:
objednavky@zeelandia.sk
0800 100 707; 0800 101 328

PEČIVO
v TRENDE DOBY:
JOGOGOLD a SLANÉ NÁPLNE

Jemne korenené cesto Jogogold v spojení so slanou náplňou Bolognese,
Mexico, pizza náplňami z našej ponuky alebo novou Špenátovou náplňou
s brokolicou a strúhaným Eidamom/syrom ako kombinácia chutí.
Turbany: Pečené v papierových alebo aluminium formičkách. Pekný celkový
vzhľad výrobku ako aj zaujímavý vzhľad na reze. Pre ešte krajší vzhľad je povrch
potretý vaječnou melanžou a posypaný zákazníkmi obľúbeným sezamom.
Slimáčiky: ideálne vďaka špenátovej náplni aj počas veľkonočného (jarného)
obdobia, veľmi pekné na vzhľad po upečení a jemne dozdobené sezamom.

TURBAN s pizza/špenátovou náplňou s brokolicou
Pre navážku 420 g - po upečení á 350 g
Cesto:
50 % Pšeničná múka T 512
50 % JOGOGOLD

2 % bravčová masť škvarená
4 % čerstvé droždie

0,5 % kryštálový cukor
47 % voda cca

Náplň:

70 % Bolognese/Náplň Mexico
Špen.náplň s brokolicou
20 % strúhaný syr Eidam

Dekorácia: Tek. vaj. melanž a sezam

FACEBOOK:
https://www.facebook.com/ZeelandiaSK/

Technologický postup:
Doba miesenia: 4 minúty pomaly a 6 minút rýchlo. Teplota cesta je 27 - 29°C. Zrenie
cesta: 5 - 10 minút. Cesto po zamiesení rozvážime na požadovanú hmotnosť bochníkov.
Cestový kus rozváľame do placky, potrieme náplňou, posypeme strúhaným syrom
a zvinieme. Pripravené záviny stočíme a ukladáme do tvorítok. Dáme nakysnúť a po
nakysnutí potrieme vaječnou melanžou a posypeme sezamovým semienkom.
Kysnutie: 45 - 55 minút, 30 °C, 75 % rel. vlhkosť.
Pečenie: I. 230 °C, s parou, zatvorený odťah, 2 minúty,
II. 220 °C, bez pary, zatvorený odťah, 8 minút,
III. 210 °C, bez pary, zatvorený odťah, 2 minúty.
Celkový čas pečenia sa môže líšiť v závislosti od hmotnosti výrobkov a použitej pece.

Kontakty na zamestnancov:
https://www.zeelandia.sk/kontakt/
copy_of_kontakty

JOGOGOLD:
- inovovaná zmes,
- vylepšená farba striedky/lepší pražený slad,
- vylepšená chuť vďaka jedinečnej zmesi korenia.
Špenátová náplň s brokolicou:
- v trende plant-based (zeleninové náplne),
- 70% obsah špenátu + brokolice,
- vyvážená chuť, pekná farba,
- ideálne kombinovateľná so syrom Eidam, Feta,
vajíčkom, bešamelom a pod.
Bolognese, Náplň Mexico, pizza náplne:
- kvalitný paradajkový základ,
- vyvážená chuť v závislosti od druhu náplne.

Slimáky s pizza/špenátovou
náplňou s brokolicou
Pre navážku 145 g - po upečení á 120 g
Cesto:

50 % Pšeničná múka T 512
50 % JOGOGOLD

2 % bravčová masť škvarená
4 % čerstvé droždie

0,5 % kryštálový cukor
47 % voda cca

Náplň:

70 % Bolognese/Náplň Mexico
Špen.náplň s brokolicou
20 % strúhaný syr Eidam

Dekorácia: Tek. vaj. melanž a sezam

FACEBOOK:
https://www.facebook.com/ZeelandiaSK/

Technologický postup:
Doba miesenia: 4 minúty pomaly a 6 minút rýchlo. Teplota cesta je 27 - 29°C. Zrenie
cesta: 5 - 10 minút. Cesto po zamiesení necháme krátko vyzrieť, rozváľame na ﬁnálny
plát o hrúbke 3,5mm, natrieme plát náplňou, posypeme strúhaným syrom a zvinieme.
Závin krájame na kolieska-slimáky a ukladáme na plechy. Dáme nakysnúť a po nakysnutí
potrieme vaječnou melanžou a posypeme sezamovým semienkom.
Kysnutie: 45 - 55 minút, 30 °C, 75 % rel. vlhkosť.
Pečenie: I. 230 °C, s parou, zatvorený odťah, 2 minúty,
II. 230 °C, bez pary, zatvorený odťah, 6 minút,
III. 220 °C, bez pary, zatvorený odťah, 5 minút.
Celkový čas pečenia sa môže líšiť v závislosti od hmotnosti výrobkov a použitej pece.

Kontakty na zamestnancov:
https://www.zeelandia.sk/kontakt/
copy_of_kontakty

ŠIŠKY a oveľa viac:
Inovovaná zmes BERLINER CZ 25

Chutné, nadýchané, s peknou suchou kôrkou a krásne rovnomernou
striedkou, to sú šišky zo Zeelandie.

Vyskúšajte našu inovovanú zmes Berliner CZ 25.
Ešte viac si šišky vychutnáte s kvalitnými náplňami - ovocnou náplňou marhuľovou alebo
zmeskou do šišiek - so správnou konzistenciou, s Nusanté - chutnou tukovou náplňou s arómou
lieskových orieškov, Presta hotovými pudingovými náplňami - vanilkovou, choco, brandy, toﬀee,
Corra náplňami a pod. Nezabudnite šišky posypať s kvalitným dekoračným cukrom,
ktorý sa len tak nerozpustí ani na horúcich šiškách posypaných priamo z pece a zanechá peknú
a rovnomernú tenkú vrstvu na povrchu šišiek - kvalitný Mont Blanc a v minulom roku
inovovaný Dekor jemný. Pre zákazníkov, ktorí ocenia sladkú chuť máme v ponuke Ľadovú
polevu, s ktorou sa dobre pracuje a výborný Zela biely fondant.

Šiška s marhuľovou náplňou/corra čokoládovou
Pre navážku s náplňou 68 g - po fritovaní 65 g.
Cesto:
100 % Pšeničná múka T 512
25 % Berliner CZ 25

5 % Zeel. marg. Zeelback
6 % čerstvé droždie

53 % voda cca

Na fritovanie:

5 % Zeel. tuk fritovací

Náplň:

60 % Náplň do šišiek marhuľová

Dekorácia: Mont Blanc

Technologický postup:
Miešanie: 3 minúty pomaly a 6 minút rýchlo. Teplota cesta: 27 – 28 °C.
Zrenie cesta: 5 – 10 minút.
Zo surovín zamiesime cesto, rozvážime na presy a necháme vyzrieť. Po vyzretí rozdelíme na
deličke, vyšlajfujeme do tvaru žemle (dôležité je mať hladký celistvý povrch) a uložíme na
plátenká. Necháme nakysnúť a po nakysnutí necháme na povrch oschnúť.
Vkladáme do horúceho oleja a fritujeme. Po fritovaní naplníme a dekorujeme.
Kysnutie: 55 – 60 minút pri 30 °C a rel. vlhkosti 75%.
Fritovanie:. 175°C, zatvorený poklop, 2,5 minúty, II. 175 °C, otvorený poklop, 2,5 minúty,
III. 175 °C, otvorený poklop, 1 minútu.
Celkový čas pečenia a teplota pečenia závisí od typu pece a navážky.

A aby toho nebolo málo - z našej šiškovej zmesi Berliner CZ 25 pripravíte aj kvalitné pečené
šišky, donuty, gápeľský koláč a dokonca aj vianočnú štólu na Vianoce.
Takže ju viete použiť počas celého roka.
Pre viac receptúr kontaktujte svojho obchodného zástupcu.

JEMNÉ BÁBOVKY,
barančeky, zajačiky na Veľkú Noc
Bábovka z Jung Basis Rühr

Barančeky z Jung Basis Rühr

Pre 6 ks á 300 g.

Pre 18 ks á 250 g.

Hmota:

Hmota:

1 000 g Jung Basis Rühr

2 600 g Jung Basis Rühr

50 g pšeničný škrob

500 g Tekutá vaječná melanž

400 g Zela delikates (zmäknutý)

1 500 g Zeel. margarín Linzer (zmäknutý)
1 500 g Tekutá vaječná melanž

60 g Flavour lemon (citrónová aróma)

Dozdobenie:

Dozdobenie:

Zela biely fondant alebo Zela poleva CPT/CPB alebo

polevou alebo napr. s bielkovou hmotou.

Mont Blanc - dekoračný cukor alebo Ľadová poleva alebo
Scaldis Dark/White alebo SATINA tmavá, biela, toﬀee.
Technologický postup:
Všetky suroviny miešame lopatkou pri pomalšom chode stroja
cca 5 min. Hotové cesto dávkujeme do formičiek na bábovky
vystriekaných s Carlex Spray. Pečieme pri 170-190°C cca

30-35 min. v závislosti od typu pece a navážky. Po vypečení
ľubovoľne dozdobíme.

ľubovoľne dozdobíme s Ľadovou
Technologický postup:

Všetky suroviny miešame lopatkou pri pomalšom chode
stroja cca 5 min. Hotové cesto dávkujeme do formičiek
vystriekaných s Carlex Spray. Pečieme pri 170-190°C
cca 20-25 min. v závislosti od typu pece a navážky.
Po vypečení ľubovoľne dozdobíme.

Marián Krcho

marian.krcho@zeelandia.sk

0915 885 392

Kamila Vangorová

kamila.vangorova@zeelandia.sk

0905 968 824

Zuzana Feketeová

zuzana.feketeova@zeelandia.sk

0905 968 823

Andrea Lajosová

andrea.lajosova@zeelandia.sk

0915 885 399

Dezider Csizmadia

dezider.csizmadia@zeelandia.sk

0905 696 162

Zeelandia s.r.o.
Družstevná 44
044 42 Rozhanovce
Call centrum:
0800 100 707; 0800 101 328
objednavky@zeelandia.sk
www.zeelandia.sk
zeelandia@zeelandia.sk
FCB: https://www.facebook.com/ZeelandiaSK/

