
FERMDOR ACTIVE 
Bakelsprodukt

DURUM 



  

En koncentrerad brödförbättrare i pulverform 
med aktiva komponenter som kan användas 
till en mängd olika applikationer.

Fermdor Active Durum ger brödet en autentisk 
smak av traditionell surdeg.

Denna produkt utgör den perfekta grunden i 
din brödproduktion – tillsätt endast mjöl, salt 
och vatten för att baka en mängd olika bröd 
med rik smak, härlig doft, vacker  
yta och utmärkt inkråm.

Med Fermdor Active Durum säkerställer du en 
brödproduktion med jämn och hög kvalitet. 

VAD ÄR FERMDOR ACTIVE DURUM? 
Bakelsprodukt

PRODUKTINFORMATION

Förvaring: Torrt och svalt. Förvara ej i 
direkt solljus eller frost.

Förpackning: 8 x 1 kg plastpåse i kartong 

Hållbarhet: 9 månader

FERMDOR ACTIVE DURUM 

Den låga doseringen på endast  
4% gör Fermdor Active Durum  
till en mycket prisvärd produkt.

Kostnadseffektiv



 

• Optimal kostnadseffektivitet och flexibilitet  
 i din produktion.

• Kortare produktionstid och förenklad process. 

• Samma perfekta resultat varje gång.

• Utmärkt alternativ när det saknas kompetens och  
 förutsättningar och ett stabilt resultat är av allra  
 största vikt.

• För bagaren som vill maximera försäljningen av  
 högkvalitativa hantverksbröd.

FÖRDELAR FÖR DIG 

• En härlig smakupplevelse med autentiska  
 smaker av traditionellt surdegsbröd.

• Brödet får härlig skorpa, inkråm och  
 en riktigt god smak.

• Ger brödet en utmärkt färskhållning.

FÖRDELAR FÖR DINA KUNDER 



Fermdor Active  
ger en god och fyllig 

smak av malt 

 

FERMDOR ACTIVE DURUM 
BRÖD

INGREDIENSER

ARBETSBESKRIVNING
Väg upp allla ingredienser i en degblandare.

Kör degen 4 minuter långsamt och 6-8 minuter 
snabbt, degen ska släppa från sidorna och hänga 
fast i kroken.

Låt degen vila i en plastback med lock i ca 60  
minuter eller mer.

Vik ihop degen några gånger under perioden den  
vilar i backen.

Väg upp bitar efter önskemål, om man vill  
förbereda så kan man ställa dessa i kyl över natten, 
annars låt dem jäsa ute under duk innan bakning.

Baka av i hög ingångstemp ca 240°C med bra  
med ånga. Sänk till 210°C och baka färdigt.

Baktid 18-24 minuter beroende på storlek.

PRODUKTER I RECEPTET
Art nr: Bakels Fermdor Active Durum  260600

Vetemjöl Extra              1500 g 100%
Vatten            1000 g 64%
Bakels Fermdor Active Durum      60 g 4%
Salt    30 g 2%

Scanna för digital version

 



 

ARBETSBESKRIVNING
Väg upp alla ingredienser i en degblandare.

Kör degen 4 minuter långsamt,  
och 6-8 minuter snabbt

Lägg upp degen i en plastback med lite olja i 
och lägg på ett lock.

Gör några slag under tiden degen vilar, 2-3 
timmar.

Lägg upp degen på ett mjölat bord och väg av 
bitar efter önskemål.

Låt bröden jäsa i rumstemperatur under en 
duk i ca 60 minuter.

Baka i en däckugn för bästa resultat med hög 
ingångstemperatur 270°C

Ånga rejält och sänk tempen till ca 230°C.

Öppna spället efter halva baktiden och baka 
färdigt så att du får en fin mörk skorpa på  
brödet.

Baktid 18-24 minuter beroende på storlek.

FERMDOR ACTIVE DURUM
ARTISAN

INGREDIENSER

PRODUKTER I RECEPTET
Art nr: Bakels Fermdor Active Durum  260600

Vetemjöl Extra                1350 g 100%
Vatten 16-18°C            1000 g 71%
Bakels Fermdor Active Durum      54 g 4%
Salt    30 g 2,2%

Fermdor Active Durum är ett resultat 
av vår expertis inom surdeg och 
vår ambition att ge konsumenten 
oförglömliga smakupplevelser.

Utvecklad av Bakels Centre of 
Competence för surdeg, i Schweiz.

Scanna för digital version



 

FERMDOR ACTIVE DURUM  
FRÖBRÖD

ARBETSBESKRIVNING
Blanda alla ingredienserna i en degblandare.

Kör degen 4 minuter långsamt och 4 minuter snabbt.

Låt degen vila i ca 20 minuter.

Väg degbitar till lämpliga storlekar.

Rundriv bitarna och gör limpor eller annan form.

Jäs bröden i ett jässkåp i ca 50 minuter.

Baka av dem med ingångstemperatur på 240°C för 
att direkt sänka till 210°C.

Baktid 12-24 minuter beroende på storlek.

PRODUKTER I RECEPTET
Art nr: Bakels Fermdor Active Durum  260600
Art nr: Aromatic Bakmalt Ljus Special  266210

INGREDIENSER
Vetemjöl Extra                1700 g 100%
Vatten            1000 g 58%
Aromatic Bakmalt  
Ljus Special 200 g 12%
Rostade pumpafrön 100 g 6%
Rostade solrosfrön 100 g 6%
Bakels Fermdor Active Durum      64 g 4%
Rostade linfrö 50 g 3%
Salt    30 g 2%

Scanna för digital version



 

FERMDOR ACTIVE DURUM 
OLIVER

INGREDIENSER

ARBETSBESKRIVNING
Tillsätt alla ingredienser utom oliverna i en 
degmixer.

Blanda i 6 minuter på låg hastighet och  
2 minuter på hög hastighet.

Tillsätt oliver och blanda i 2 minuter på  
låg hastighet tills det är klart.

Vila i 45 minuter.

Väg upp: stor limpa – 920 g, liten limpa – 470 g, 
baguette – 320 g.

Jäs i 45 minuter vid 28°C, 75% luftfuktighet.

Grädda i 230°C, med ånga.

Baktid: Stor limpa - 30 minuter, liten limpa - 24 
minuter, baguette – 18 minuter

PRODUCTS USED
Art nr: Bakels Fermdor Active Durum  260600

Vetemjöl Extra                1600 g 100%
Vatten            1000 g 62%
Bakels Fermdor Active Durum      64 g 4%
Salt    32 g 2%

Blandade oliver 500 g

Scanna för digital version



Besök vår hemsida 
för mer information

Bakels Sweden AB | Box 13099 | 402 52 Gothenburg, Sweden

+46 (0)31 755 35 00 | info@bakelssweden.se | www.bakelssweden.se | @bakels.sweden

WWW.BAKELSSWEDEN.SE 

https://www.bakelssweden.se/

