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RAAKA-AINEILLA 

PAREMPAA LEIPÄÄ

Bakels esittää



Kuluttajat vaativat tuotteita, joilla on lyhyt ainesosaluettelo ja jotka pohjautuvat 
luonnollisiin raaka-aineisiin. Terveysnäkökulman korostuminen ja läpinäkyvyyden 
vaatiminen ovat kuluttajavalintojen perusteena. Nykypäivän kuluttajat haluavat 
clean label -tuotteita enemmän kuin koskaan aikaisemmin ja odottavat saavansa 
näitä leipomoalan toimijoilta. Kuluttajat ovat jopa valmiita maksamaan korkeamman 
vähittäismyyntihinnan tuotteesta, jonka ainesosat he pystyvät tunnistamaan.       

Innovatiiviset ja luonnolliset TTT-raaka-aineet ovat valmistettu puhtaasta 
vehnästä, rukiista, kaurasta ja ohrasta. TTT-tuotteilla pystyt pidentämään 
leivän tuoreutta ja säilyvyyttä sekä lisäämään pehmeyttä. Myös taikinan 
konekäsiteltävyys paranee.

TTT-tuotteilla pystyt varmistamaan, että kaikki leipiesi hyvät ominaisuudet säilyvät 
ja jopa paranevat tavoilla, joita kuluttajat arvostavat. 

TTT-TUOTTEET TEKEVÄT LEIVISTÄSI PAREMPIA



TTT on täysin luonnollinen prosessi, 
jossa vilja lämpökäsitellään ilman 
kemikaaleja tai muita lisäaineita. TTT 
tulee ruotsin kielen sanoista Tid (aika), 
Temperatur (lämpötila) ja Tryck (paine).

TTT-tuotteilla on todella korkea veden 
sidontakyky - jopa 2-2,5 kertainen 
omaan painoonsa nähden. Tämä tekee 
leivästä kosteamman ja vähemmän 
murenevan, sillä lämpökäsiteltyjen 
jauhojen tärkkelys sitoutuu 
tehokkaammin. 

Suurempi kosteuspitoisuus lisää myös 
taikinan saantoa. TTT-raaka-aineita 
ei tarvitse erikseen liottaa, vaan ne 
voidaan sekoittaa suoraan taikinan 
raaka-aineiden kanssa. Näin säästyy 
aikaa.

Tid(aika)
Temperatur (lämpötila)
Tryck (paine)

TTT – LUONNOLLINEN PROSESSI 
RUOTSISTA



MIKSI VALITA TTT-TUOTE?

• Tuotteet ovat puhdasta kasviperäistä alkuperää ja GMO-vapaita.

• Mahdollistaa clean label -tuotteiden tarjonnan.

• Antaa useita terveyshyötyjä leivonnaisillesi, kuten runsaasti 
kuitua sekä luonnollisia vitamiineja ja mineraaleja.

PEHMEÄT ARVOT 

• Tuotteiden veden sidontakapasiteetti on huomattavasti 
suurempi kuin perinteisillä jauhoilla, jolloin leivän kosteus ja 
pehmeys säilyy pidempään.

• Parantaa pakastetuotteiden laatua ja taikinan 
leivontaominaisuuksia.

• Tuotteissa ei ole entsymaattista aktiivisuutta.

• TTT Hafie M160 kaurajauholla voidaan korvata maito 
reseptissä, sillä kaura sisältää enemmän rasvoja kuin muut 

      TTT-jauhot.

• TTT-prosessin ansiosta jyvät ovat valmiiksi pehmeitä.

TUOTEARVOT

• Korkea veden sidontakapasiteetti kasvattaa merkittävästi 
taikinan saantoa ja säästää näin rahaa. 

• Viljat lämpökäsitellään täysin luontaisella prosessilla, mikä 
vähentää huomattavasti valmistusaikaa, sillä jyviä ei tarvitse 
enää uudelleen kaltata.

TALOUDELLISET ARVOT



TTT-tuotteet on saatavilla kolmessa 
eri muodossa: jauho, rouhe ja 
pilkottu jyvä. Oikean nestemäärän 
kanssa yhdistettynä tuotteet 
lisätään suoraan alkuperäiseen 
reseptiin ilman tarvetta muutoksiin. 

TUTUSTU LUONTAISTEN 
JAUHOJEN JA JYVIEN 
VALIKOIMAAMME

Rouheet 1,5 mm – G1500

Jauho 0,16 mm – M160

Pilkotut jyvät 3 mm – S3000Barlie M160
Barlie G1500 
Barlie S3000 

2655 
2656 
2657

Ohra

Hafie M160
Hafie G1500 
Hafie S3000 

2647 
2648 
2649

Kaura

Roggie M160
Roggie G1500 
Roggie S3000

2651 
2652 
2653

Ruis

Wheatie M160
Wheatie G1500
Wheatie S3000

2646
2643 
2644

Vehnä

4-viljan jyvärouhe5865

4-viljaa
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