
BÖCKER ActiVivo

Żytnie Żytnio-pszenne Pszenno-żytnie

   Naturalne z  akwasy
           i specjalne fermentacje

      dla lepszego   aromatu

Aktywny kwas płynny 

Pszenne

Bezpośrednio w  proszku

Bezpośrednio - pasty

Cukiernicze

Pośrednio - Starter

Bezpośrednio w płynie

Mikroorganizmy, które są tak ważne w produkcji
zakwasów są niewidoczne dla naszych oczu, ale są kluczem do 
udanych wypieków!
Naturalna fermentacja na zakwasie: tradycja jako podstawa 
nowoczesnych produktów.
Jako specjalista od zakwasów firma BÖCKER od ponad 100 lat 
opracowuje naturalny zakwas i pracuje z mikroorganizmami, 
których nie widać gołym okiem, ale które są bardzo aktywne. 
Aby wysokiej jakości wypieki na zakwasie mogły być wytwarzane 
tradycyjnie, ale jednocześnie z czasem dopasowały się do 
nowoczesnych procesów produkcyjnych, dostępna jest teraz seria 
BÖCKER Organic ActiVivo:
zakwasy naturalne, aktywne w płynie, gotowe do użycia.
 
PRODUKTY BÖCKER ACTIVIVO
SĄ DOSTĘPNE W OPARCIU O TRZY
RÓŻNE SUROWCE:

• BÖCKER Organic ActiVivo Wheat - pszenica
• BÖCKER Organic ActiVivo Rye - żyto
• BÖCKER Organic ActiVivo Spelt - orkisz



Zastosowanie :

Sposób użycia:

Opakowanie i przechowywanie:

BÖCKER ActiVivo 
Aktywny kwas płynny

▲

Kontakt:

Telefon: +48 44 754 24 56  |  mail: info@malmon.eu
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Malmon

Mroczków Gościnny 52C  |  26-300 Opoczno
Telefon: +48 44 754 24 56 | mail: info@malmon.eu

Ernst Böcker GmbH & Co. KG PO 

Box 21 70 | 32378 Minden · Germany

Tel  +49 571 83799-0  | Fax +49 571 83799-20 

www.sauerteig.de

 Jako płynny zakwas do wyrobów piekarniczych pszennych, takich jak chleb, bułki, bagietki, 
rogale.

Zalety:
• Najlepszy aromat chleba
• Idealna porowatość chleba
• Do wypieków o pozytywnych właściwościach odżywczo-fizjologicznych
• Dłuższa świeżość
• Prosta, bezpośrednia i niezawodna aplikacja – gotowa do użycia i oszczędzająca czas
• Płynny (łatwe dozowanie)
• Stała jakość produktu

5-20% w stosunku do mąki

- Opakowanie Kanister 15kg 
- Data przydatności do spożycia 12 tygodni
- Przechowywanie w temperaturze 4-6 °C


