Pak die omzet

Glutenvrije bakkerijproducten vertegenwoordigen
een groeimarkt. Wereldwijd volgt één op de
tien(!) mensen een glutenvrij dieet. Consumenten
verwachten dat deze producten dezelfde smaak,
textuur en uitstraling hebben als ze gewend zijn.
Of het nu een brood, cake of croissant is.
Zeelandia ontwikkelt met al meer dan 120 jaar
ervaring oplossingen die perfect aansluiten bij
de wensen van de markt. Met als resultaat een
sprong voorwaarts in smaak en textuur. Dat kun
jij nu bieden aan je klanten. Start daarom nu met
glutenvrij of breid je glutenvrije assortiment uit met
deze Zero Problem croissant.

Bel onze Klantenservice
op het gratis nummer
(0800) 0367 of neem
contact op met je
Zeelandia-accountmanager.
Voor meer informatie over
glutenvrij, zie ook
zeelandia.nl/glutenvrij

Zeelandia gaat glutenvrij.

Ontdek onze glutenvrije Zero Problem croissant!

Scan de QR-code
en bekijk online
het recept.

Zeelandia Nederland
Postbus 9, 4300 AA Zierikzee
Telefoon 0800 0367
Zeelandia_nl

info@zeelandia.nl
www.zeelandia.nl
facebook.com/ZeelandiaNederland

Scan de QR-code
en bekijk online
het recept.

Baktechnische tips
• De deegtemperatuur moet laag zijn (14 °C). Dit is
belangrijk om de gistactiviteit te verlagen.
• Kies voor de juiste margarine. De beste resultaten worden
verkregen met toermargarine speciaal voor croissants,
want:
• een grote groep coeliakiepatiënten (mensen met
glutenintolerantie) heeft ook een lactose intolerantie
en dan is boter (bevat 0,04% lactose) geen goede optie.
Met de keuze van de juiste margarine bedien je toch een
extra grote groep potentiële klanten.
• de juiste margarine verbetert de smaak.
• De mooiste lagen krijg je door op deze manier te vouwen:
2x in drieën en 1x in tweeën.

Het kan:
de glutenvrije
Zero Problem
Croissant!
Zeelandia is continu op zoek naar
nieuwe innovaties waarmee
jij als bakker een mooie omzet
kunt maken. We hebben een
croissantmix gemaakt voor een
glutenvrije knapperige croissant
met hoog volume en mooie
laagjes: de Zero Problem Croissant.

De belangrijkste
eigenschappen:
• Hoog volume en mooie
bladering van het deeg
• Te gebruiken in diverse
applicaties
• Sluit perfect aan op de
glutenvrije groeimarkt met
dubbele cijfers

Deegtemperatuur
Rust
Rijskast
Vouwen
Uitroldikte
Baktemperatuur
Baktijd

Standaard croissant
24 °C
Ja
45-60 minuten/32 °C/86%
3 keer in 3-en
3 mm
220 °C
20 minuten met stoom

Scan de QR-code
en bekijk online
het recept.

Excellent in volume en bladering
Twee fraaie eigenschappen vallen meteen op bij onze Zero
Problem croissant: het volume en de bladering van het
deeg. Na het opensnijden springen direct de prachtige
laagjes aan de binnenkant in het oog. Verder is de
structuur van deze glutenvrije versie vergelijkbaar met de
standaard croissant.
Goede smaakbeleving
Bovendien smaakt hij ook nog eens lekker. Met onze Zero
Problem Croissant brengen we de smaak- en eetbeleving
van een croissant mét gluten naar de consument die
glutenvrij kiest: lekker krokant en enigszins vlezig van
binnen.
Rationele productie
De Zero Problem Croissant hoeft niet dagvers gemaakt
te worden, want presteert prima als diepvries bake-off.
Handig als je glutenvrije croissants aan foodservice- of
retailkanalen wilt aanbieden.
Andere toepassingen
Er is veel meer mogelijk met onze Zero Problem Croissant.
Denk aan chocoladebroodjes, gembervlinders of
soepstengels.

Scan de QR-code
en bekijk online
het recept.

De verschillen met gewone croissants
De belangrijkste verschillen tussen een glutenvrije croissant
en een gewone croissant zitten eigenlijk alleen in de
bereiding. En dan met name in de werkwijze en de rijs- en
rusttijden. Deeg van standaard croissants moet ontspannen
(rusten) tussen het vouwen (toeren). Zonder gluten kun je in
één keer doorwerken. Daarnaast zijn de lagen iets dikker dan
normaal (uitroldikte 7 mm, normaal 3 mm), en de baktijden
en temperaturen voor een ultiem bakresultaat verschillen
iets (zie tabel).

Glutenvrije croissant
14 °C
Nee
60-70 minuten/38 °C/65%
2 keer in 3-en en 1 keer in 2-en
6,5 - 7 mm
200 °C
25-30 minuten zonder stoom

Scan de QR-code
en bekijk online
het recept.

