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8712789124250 / Proson Rustic 10 x 1 kg  
Leivänparanne artesaani- ja maalaisleipätyyppisten tuotteiden leivontaan. Leivänparanne mahdollistaa vehnäpohjaisen leivon-
nan leivinhiivaa lisäämättä – ja tekee tuotteen sisuksesta mehevän ja erittäin maukkaan. Leivän kuoresta tulee erityisen rapea ja 
herkullinen. Blokki kiinteä, kermanvärinen. Rasvapohjainen; siisti annostella. Annostelu 4 % jauhojen määrästä.

• Kuivattu vehnähapantaikina, kasviöljy (rapsi), hapankulttuuri, kovetettu kasviöljy (rapsi)*,  
vehnäraski, ohramallasjauho, jauhonparanne E300 *Prosessiapuaine

• Kylmäsäilytys (<+4 °C), valolta suojattuna, kuivassa

• Säilyvyysaika 3 kk

 
8712789107482 / Sonplus Forza CL yleisparanne 20 kg sk
Leivänparanne leipomotuotteisiin. Antaa tuotteelle volyymia jo pienellä annostuksella ja auttaa saamaan rapean,  
herkullisen pinnan. Jauhemainen, ei pölyävä. Käyttösuositus 0,7–1,2 % jauhojen määrästä.

• Vehnäjauho, kasviöljy (rapsi),  jauhonparanne E300, entsyymit (vehnä)

• Säilytys viileässä ja kuivassa

• Säilyvyysaika 12 kk 
 

 
8712789123215 / Natural Exo Rye 20 kg sk
Leivänparanne ruisleipien ja ruispalaleipien leivontaan sekä täysjyvätuotteille. Parantaa lopputuotteen volyymia ja  
auttaa pitämään laadun tasaisena. Jauhemainen, ei pölyävä. Annostelu 1,5 % jauhojen määrästä.

• Perunakuitu, ruisjauho (esigelatinoitu), entsyymi (vehnä)* *Prosessiapuaine

• Säilytys viileässä ja kuivassa

• Säilyvyysaika 9 kk
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8712789103897 / Fermenson Prestige 10 kg kanisteri
Pehmeyttä antava leivänparanne vehnäleivontaan, erityisesti  
sämpylöille. Antaa tuotteelle volyymia ja täyteläisyyttä ja auttaa 
pitämään sisuksen herkullisen pehmeänä. Nestemäinen.  
Annostelu 2–3 % jauhojen määrästä.

• Vesi, vehnäjauho, dekstroosi, suola, vehnähapankulttuuri

• Säilytys viileässä ja kuivassa, max 30 °C

• Säilyvyysaika 9 kk



8712789106140 / Sonextra Dough Relaxer 20 kg sk
Apuaine koneelliseen leivontaan. Lyhentää sitkoa ja estää taikinan ”vetämistä” erityisesti kahvileipälinjalla tai kaulattavissa  
tuotteissa. Soveltuu hyvin myös hampurilaissämpylöille. Jauhemainen. Käyttösuositus 0,2–3 % jauhojen määrästä.

• Vehnäjauho, vehnägluteeni, entsyymit (vehnä)

• Säilytys viileässä ja kuivassa

• Säilyvyysaika 12 kk

 
28517101000 / Sonlution Preserve 10 kg BIB 
Nestemäinen leivonnan homeenestoaine kaikentyyppisiin ruokaleipiin. Käyttösuositus 1 % jauhojen määrästä.

• Vesi, fermentoitu ruokosokeri, suola

 
 
8712789121051 / S00015 Sonextra Natural Preserve  25 kg sk
Luontainen leivonnan homeenestoaine kaikkiin hiivalla nostatettaviin tuotteisiin. Parantaa säilyvyyttä. Jauhemainen.  
Käyttösuositus 1 % jauhojen määrästä.

• Vehnäjauho, kuivattu vehnähapantaikina

• Säilytys viileässä ja kuivassa

• Säilyvyysaika 12 kk

 
 
93689510 / Soft Dough konsentraatti 20 kg sk
Konsentraatti kahvileipien ja muiden makeiden tuotteiden leivontaan. Tekee taikinasta helposti käsiteltävän ja tuotteesta  
pehmeän ja kuohkean. Pitää tuotteen tuoreen tuntuisena huoneenlämmössä säilytettäessä. Sopii hyvin myös mm. hot dog-  
ja hampurilaissämpylöihin sekä kypsille pakasteille pitämään tuoreustuntua sulattamisen jälkeen. Et tarvitse muita paranteita. 
Annostus n. 20 % jauhojen määrästä. 

Perusresepti: 2000 g vehnäjauho, 450 g Soft Dough konsentraatti, 300 g sokeri, 225 g hiiva (tuore), 225 g rypsiöljy, 1325 g vesi.

• Vehnäjauho, glukoosi, vehnägluteeni, jodioitu suola, stabilointiaine E440, nostatusaine E450, sitruskuitu,  
emulgointiaine E471, nostatusaine E500, rapsiöljy, emulgointiaine E481, entsyymit, jauhonparanne E300
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