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لرفع عجينك مع تزويد الرغيف Bannetons أفضل ما في صناعة الشعير وصحة الحرفيين: يتم استخدام .1
بالشكل 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 يدويًا ، وهي صديقة للبيئة ، وآمنة في الغذاء ، 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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 التدقيق سلة banneton المواد & أمبير ؛ ورشة عمل الصين

أنها أرخص مقارنة بسلال الخبز للبيع من .banneton إنها سلة خبز منخفضة السعر مباشرة من مصنع سلة
.الوسيط

إنه يدوي 100٪ مصنوع من الروطان الطبيعي وهو آمن بدرجة الغذاء وصديق للبيئة. أثناء عملية صنع
بالتأكيد غير مشمع أو مطلية. لذلك ليس هناك سامة banneton اليد ، فإن مواد سلة التدقيق الصينية
.والتلوث الناجم

تميل مواد الروطان إلى اللون البني الغامق من خلال الاستخدام وتأتي النهاية للحصول على مظهر
أفضل. نظرًا لأن سلة الخبز منخفضة السعر هذه طبيعية تمامًا ومصنوعة يدويًا ، فقد يكون كل منها
.فروقًا في اللون والأحجام. هذه الفروق الدقيقة لا تأتي إلى إشعار ويمكن تجاهلها

 



 

 

 كفاءة جيدة ومتعددة الأغراض من سلة الخبز للبيع

بالصين لها أشكال banneton لتخمر وتشكيل العجين لعدة قرون. سلة تدقيق Banneton تم استخدام
بصمة واضحة على bannetons مختلفة بحيث يصنع الخبز من الأشكال المتوقعة. والحبوب الطبيعية لل
.العجين المخمر ، شكلت قالب الخبز الجميل

 

.banneton كما أنها جيدة للتدقيق العجين. العجين محمي من الرطوبة والرطوبة حيث يتم تهوية

 

سلة الخبز منخفضة السعر هذه ليست فقط لتخمير العجينة ، ولكن يمكنها أيضًا تحقيق أداء متميز
لأغراض أخرى. يضمن نمط المسامير المزخرفة الخاصة به نكهة ريفية وتقليدية وكلاسيكية. لا يمكن أن
يكون الروطان الطبيعي المضفر أفضل مثل سلة خبز جذابة وجميلة ، أو سلة فواكه ، أو سلة خضروات ، أو
 .ملحق حول منزلك

 

مستغلة الوسيط. يمكنك بالتأكيد أن تكون قادرة على ، banneton أنها رخيصة مباشرة من مصنع سلة
.المنافسة والحصول على أرباح كافية في السوق الخاص بك



 متعدد الأشكال وأحجام سلة الخبز للاختيار

كمصنع صيني ذو خبرة في صناعة أدوات خبز الخبز ، فإن لدى المصنع بعض الأشكال والأحجام القياسية
لسلة الخبز. هناك أشكال من الجولة ، المستطيل ، مربع والقلب مع أحجام مختلفة. يمكن تخصيص الشكل
.والحجم حسب الطلب



 التدقيق سلة Banneton كيفية استخدام الصين

جديد ، فإنه يحتاج إلى القليل من التكييف للوصول إلى أفضل حالة. قم بطحن banneton عندما تحصل على
طبقة رقيقة على قاع سلة الخبز وأطيلها داخل السلة. ضعي العجينة في سلة التدقيق من الروطان
banneton ، والتي تم تصنيعها بالكامل لتناسب السلة. من الأفضل استخدام غطاء رفيع الطحين في أعلى
.العجينة ، وذلك لحماية العجين المكشوف من الجفاف

 

مفيد جدا في خلق انطباع العلامة hangtag و .fitable مع حزمة مخصصة من Banneton يأتي مصنع سلة
.التجارية

 

 الطبيعي banneton كيفية تنظيف سلة التدقيق الروطان

جففها بشكل طبيعي. توجد عصا للعجين عليها ، وفركها ، banneton بعد استخدام سلة التدقيق الصينية
برفق باستخدام فرشاة وتنظيفها بالماء الدافئ والصابون المعتدل. ثم ضعه في مكان جيد التهوية
  .وجففه بشكل طبيعي. لا تعلق البانيتون تحت أشعة الشمس القوية

 ؟Banneton كيفية الحفاظ على سلة الروطان

لا يمكن أن تكون سلة راتان بانتون التعرض الطويل لأشعة الشمس في الهواء الطلق ، أو المطر المغسول
rain

منذ فترة طويلة في الظل الرطب للغاية ، وذلك لتجنب الحفارون Bannton لا يمكن وضع سلة الروطان
.متعفن

.يجب مسح سلة الروطان بانون بقطعة قماش رطبة وتخزينها في مكان دافئ وجاف

 

 معلومات عنا

Tsingbuy هو professioanl الصين الصانع خبز. نحن نتعاون مع مصنع شقيقنا وتعزيز سلة الخبز المصنوعة
.يدويا بنسبة 100 ٪ ومنخفضة السعر

 مصنع لمحة

 

 

 

 منتجات ذات صله



 

 اتصل بنا

إذا كنت بحاجة إلى معرفة السعر ، فيمكنك أولاً أن تخبرني بالشكل والحجم المطلوبين (القطر / الطول /
العرض / العمق) ، وسوف نوصيك بحجم مناسب من حجمنا القياسي. إذا كنت تريد حجم مخصص ، يمكننا أيضا
.تصميم وإنتاج لك

 

 


