
TSBT15-TSBT16 التدقيق سلة Banneton مستطيل الشكل الصين

TSBT15-TSBT16 التدقيق سلة Banneton الملامح الرئيسية للصين

1. Tsingbuy غنية بالخبرة في تصنيع وتخصيص سلال التدقيق كمورد سلة تدقيق banneton محترف.

في شكل مستطيل Banneton TSBT15-TSBT16 سلة التدقيق .2

٪ مصنوعة من 100 ٪ قصب الروطان الطبيعي دون أي حرف اليدوية والحرف اليدوية بنسبة 100 .3

مواد خام عالية الجودة ، الغذاء الآمن ودائم .4

.انه لامر جيد لتدقيق العجين. وفر وقتك في تشكيل. يمكن أن تستخدم أيضا لأغراض متعددة .5

سهلة التنظيف ، غسل اليد بالماء الدافئ والحفاظ على الجفاف بعد التنظيف .6

التسمية حسب الطلب والباركود متوفرة .6

ثلاثة أحجام لاختيارك ، وحجم مخصص متاح أيضا .7

 

 

رقم الموديل بحجم شكل آخر
TSBT15 25 * 25 * 16 *

8.5CM
مستطيل 100٪

الروطان الطبيعي
 
100٪
Handmand

TSBT15-1 30.5 * 14.5 * 20 *
8CM

TSBT15-2 34.5 * 14.5 * 23 *
8CM

 

كيف تستعمل

مغلفة برفق وبالتساوي مع الدقيق على طول السلة ، banneton قم بتنظيف وتجفيف سلة .1

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

.بصمة واضحة على العجين المخمر ، شكل قالب الخبز الجميل banneton China نمط سلة التدقيق .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

 

TSBT15-TSBT16 التدقيق سلة Banneton صور من مستطيل الشكل الصين







المصنع banneton مخصصة في سلة

التدقيق سلة المورديحتوي المصنع على بعض الأشكال banneton باعتبارها الصين من ذوي الخبرة
القياسية وأحجام سلة الخبز. هناك أشكال من الجولة ، المستطيل ، مربع والقلب بأحجام مختلفة. يمكن
.تخصيص الشكل والحجم حسب الطلب

 

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




 

تيbaske التدقيق banneton كيفية تنظيف الروطان

جففه بشكل طبيعي. هناك عصا عجين عليها ، وفرك بخفة بفرشاة وتنظيفها في ماء ، banneton بعد استخدام سلة التدقيق الروطان
  .دافئ وصابون معتدل. 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

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



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

 

Banneton سلة الصور المصنع

 



 

معلومات عنا

نحن الشركة الرائدة في الصين في مجال صناعة أدوات المخابز ، ونعمل جاهدة على إنتاج أفضل منتجات
الخبز ، مستعدين من ألواح الأطباق ، وأوعية رغيف الخبز / علب التوست ، وصواني الرغيف الفرنسي ،
وأكواب كأس صناعة تصنيع المعدات الأصلية ، وعربة المخابز ، ورف التبريد والعديد من مجموعات
مخبز ، couche ،سلة بلاستيكية بالجملة ، banneton أدوات الخبز أدوات الخبز ذات الصلة مثل سلال
حصيرة الخبز وهلم جرا. لدينا العديد من حالات التخصيص الناجحة والسعيدة بالتعاون مع العملاء
.الدوليين

الأهم من ذلك ، أن قدرة المصنع على تخصيص أدوات خبز في الصين تساعدك على اغتنام الفرص في السوق
ويجعلك أكثر تنافسية في السعر. وبعبارة أخرى ، نحن موردون لخبز الخبز بشكل احترافي وموثوق به على
الإطلاق ، ومورد صينية الرغيف الفرنسي ، ومورد عربة الفولاذ المقاوم للصدأ في الصين ، ومصنع
صينية الكؤوس بالصناعة الصينية ، وصانع صينية الخبز متعددة القوالب ، والمصنع الصيني الرغيف
الأحادي ومصنع عموم رغيف الشريط المخصص ، الفولاذ المقاوم للصدأ مصنع رف التبريد - شركة صينية

https://www.chinabakeware.com/ae/products/Plastic-Baskets.htm
https://www.chinabakeware.com/ae/products/cooling-rack.htm


.لصناعة خبز عالية الجودة في الصين تنتج العديد من سلاسل الخبز الأخرى

اتصل بنا

 

 

التدقيق سلة banneton سلسلة من المنتجات الصين


