
29cm * 6.5cm جولة banneton سلة 100 ٪ يدويا مع الخوص الطبيعي

TSBT20 سلة banneton الملامح الرئيسية لارتفاع جولة

لرفع عجينك مع تزويد الرغيف بالشكل Bannetons أفضل ما في صناعة الشعير وصحة الحرفيين: تُستخدم .1
والرطوبة في القشرة ، والعمل من خلال خلق مناخ رطب قليلاً بين العجين والبانيتون أثناء التدقيق ،
.لإنشاء بشرة رائعة للخبز الحرفي

مواد ذات جودة عالية مستعملة - مصنوعة من قصب الروطان الطبيعية اليدوية غير المصقولة .2
، والمصنوعة يدوياً والتي هي صديقة للبيئة ، آمنة للطعام ، وغير سامة

سهلة التنظيف: غسل اليد بالماء الدافئ والحفاظ على الجفاف بعد التنظيف .3

متعددة الأغراض --- عندما لا تكون قيد الاستعمال ، لماذا لا تستخدم هذه الروطان الطبيعي المضفر .4
اليدوية كسلسلة خبز جذابة وجميلة ، سلة فواكه ، سلة خضروات ، أو ملحق حول المطبخ والمنزل؟ سوف
.يمنح النداء الريفي غرفتك شعوراً تقليدياً وكلاسيكيًا

 

TSBT20 سلة banneton صور من جولة ارتفاع

 





 

banneton مصنع سلة Tsingbuy تعليمات الاستخدام من

قم بتنظيف وتجفيف السلة ، مغلف برفق وبالتساوي مع الدقيق على طول السلة .1

ضع قطعة من العجين في سلة الروطان حتى يتم تخميرها بالكامل لتناسب السلة .2

.نمط سلة قصب الروطان بصمة واضحة على العجين المخمر ، شكل قالب خبز جميل .3

.اقلب السلة ، واخرجها من العجينة ، ثم قم بنقلها على صينية خبز من الفرن .4

.اخبز الخبز ، قم بتنظيف السلة أو ضع العجينة فيه ، كرر الإجراء أعلاه .5

https://www.chinabakeware.com/ae/products/Banneton-Basket.htm


 

التدقيق سلة المورد banneton تخصيص

المباشر ، banneton دائمًا بعمل أفضل من المواد الخام إلى المنتجات النهائية المثالية. كمصنع سلة Tsingbuy تقوم
يمكننا أن نجعل أي شكل وحجم حسب الاحتياجات الخاصة بك. كل عام نقوم بتصنيع الأشكال الدائرية والبيضاوية والمستطيلة
لسوقنا الرائد في أستراليا ونيوزيلندا والمملكة المتحدة والسويد banneton والمربعة والمثلثية والمستطيلة لسلال
من bannetons وألمانيا وروسيا ولبنان وإسرائيل والبرازيل وما إلى ذلك. يمكنك معرفة المزيد تفاصيل شكل دائري / مثلث
.جولة الصانع التدقيق سلة و مثلث الروطان يمكن أن تثبت الشركة المصنعة للسلة banneton خلال النقر على

https://www.chinabakeware.com/ae/products/Round-Shape-China-Banneton-Proofing-Basket-TSBT01-TSBT07.html
https://www.chinabakeware.com/ae/products/Triangle-Shape-China-Banneton-Proofing-Basket-TSBT13-TSBT14.html
https://www.chinabakeware.com/ae/products/Round-Shape-China-Banneton-Proofing-Basket-TSBT01-TSBT07.html




 

Banneton سلة مصنع الصور

 

 





 

معلومات عنا

مع تطوير 5 سنوات ، أصبح لدينا الآن 20 موظفا ، 100 موظف في مصنع ، يعملون كفريق عالي الكفاءة.
الأكثر مبيعًا لدينا في السوق الدولية ، قمنا بتوسيع خط منتجاتنا إلى مجموعة Banneton بدءًا من
.شاملة

اتصل بنا

 



منتجات ذات صله


