
خاصية
روطان طبيعي 1.100٪

عالية الجودة .2

customized.حجم 3

 لا موك محدودة .4

.يدويا. الروطان الطبيعي يجعل السلة آمنة ودائمة ٪ 1.100

.يمكن أن يتم في جميع الأشكال والأحجام التي تريدها. الجولة ، مثلث ، البيضاوي وإلخ .2

.إنه جيد لتدقيق العجين. وفر وقتك في تشكيل .3

ما هو أكثر من ذلك ، يمكن أن نساعدك على تسمية مخصصة ورمز الشريط .4

: صور المنتجات





 

القدرة على تخصيص

رمز الصنف TSBT02
مواد الروطان الطبيعي
شكل بيضوي
بحجم سم    55 × 10 × 7 8 × 15 × 21

سم
25 × 15 × 8 سم
35x15x8 سم
44x9x5 سم

اللون طبيعي >> صفة
موك جهاز كمبيوتر شخصى 50
التعبئة 50PCS / الكرتون

:كيفية استخدام سلال التدقيق
قم بتنظيف وتجفيف السلة ، المغلفة بشكل رقيق بالتساوي مع الدقيق على طول السلة .1



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

.نمط سلة قصب الروطان بصمة واضحة على العجين المخمر ، تشكيل قالب الخبز الجميلة .3

 

.قم بتدوير السلة ، واخلص من العجينة ، ونقلها إلى صنف خبز من الفرن 4.

خبز الخبز ، وتنظيف سلة أو وضع عجينة أخرى في ذلك ، كرر الإجراء أعلاه .5

 

How للحفاظ على وتنظيف سلة banneton؟
وفرشاة عليه بخفة فوق الحوض واضغط عدة ، banneton أولا ، لإزالة كتل من الطحين من سطح
.مرات بعد كل استخدام

ثانياً ، عندما يصبح غشاء الطحين على البانتيون سميكًا ومطحونًا ، ينقعه لمدة 20
.دقيقة في ماء بارد ويستخدم فرشاة تنظيف (بدون صابون) لتنظيفها

في الشمس إلى الهواء الجاف. اعتمادا على مستوى banneton ثالثا ، إذا أمكن ، علق
كل ستة أشهر أو كل عامين. إذا كان فقط bannetons الاستخدام ، تغسل المخابز المهنية
.الغسيل banneton الخبز رغيفا من الخبز في المنزل ، قد لا تحتاج



عرض مصنع



:شهادة



أباتس لنا

منتجات ذات صله

Hأحر بيع حزم

1)  Banneton + liner + Scraper

اينر + حقيبة الخبز + annetonب  (2

3)  Banneton + بطانة + عرجاء الخبز

anneton + liner + bread coucheب  (4

بانيتون + بطانة + خفاقة خبز  (5

بانيتن + بطانة + فرشاة (6








