
تفلون طالء األلومين الصلب همبرغر صينية همبرغر كعكة عموم
طالء من األلوان الحديدية الهامبرغر كعكة TFLON المالمح الرئيسية ل
من أصل ألمن صلب
.مصنوعة من األلوان صلب المواد، خفيفة الوزن، الموصلية الحرارية جيدة، وتوفير وقت الخبز
قطعة واحدة كبيرة الحجم، ال لحام المفاصل
واردات الواليات المتحدة من الطالء غير عصا
إنه مهم بشكل خاص للسطح طالء، ألنه اتصال مباشر مع الطعام. إذا كانت جودة الطالء ليست جيدة، فستتسبب في مشاكل سالمة األغذية، وال تكون مريحة
؛ إذا كانت الطالء ليست جيدة، فال تفضي إلى السيطرة على تأثير الخبز؛ إذا كان سمك الطالء ال يكفي، فهذا غير متين؛ نستخدم طالءDemould في
الدوبونت العالج غير عصا، آمنة وصحية، سهلة الدسم، من السهل تنظيف، حياة الخدمة الطويلة، مقاومة درجات الحرارة العالية، استقرار جيد، صناعة الذ
.األطعمة
غروف المنحني فريدة من نوعها كوب التصميم
Tsingbuy. همبرغر كعكة عموم الصانع هو المهنية في صينية كأس الصناعة. التصميم ثالثي األبعاد المنحني األخدود يجعل شكل همبرغر سميكة
.تبريد أكمل. إن تصميم األخدود المسطح للتاجر العام سوف يسقط البرغر بسبب التوسع الحراري واالنكماش
أحجام برجر للخيارات
في القطر .mmفي العيار العلوي، mm. 15بوصة: 95مم في أسفل، 101 4
في القطر.mmبوصة: 84مم في أسفل، 93 ملم في العيار العلوي، 15 3.5
صورةق من طالء تفلون من األلوام الصلب الهامبرغر كعكة عموم

https://www.chinabakeware.com/ae/products/3.5-Inch-Non-stick-Hamburger-Roll-Tray-15.html








اهتمام المسائل
قبل االستخدام ألول مرة، شطف بالماء وجففه. ضع طبقة رقيقة من زيت الخبز (بدون ملح أو زيت تآكل)، ضعه في فرن، وضع درجة الحرارة إلى 200
.درجة، وخبز لمدة 10 دقائق. بعد إخراجها و التبريد، امسحها نظيفة واستخدامها
ال تترك المخبوزة أو األمم المتحدةخبز غذاء في القالب لفترة طويلة؛
ال تستخدم كائن صعب مثل كرة الصلب لتكشيح ورقة الخبز؛
.أبدا استخدام زيت السلطة لتطبيق ورقة الخبز
 customzied صينية كأس الصناعة
اآلن واحدة من أكبر صينية كأس الصناعة الكعك عموم الموردوبعد Tsingbuy مع أكثر من 12 عاما مهروسة في صناعة الخبز والخبراء، أصبح
يستخدم صينية الخبز متعددة القوالب في الغذاء في مصنع الطعام والمخبز. بالطبع، يمكن أن تستخدم أيضا كمنخلي المنزل. يمكنك الحصول على خدمة
.وأوديإم أيضا OEM يتوفر تصميم خاص بك أيضا ألننا غنيون في تجربة خدمات .Tsingbuy تخصيص حميمة ومرضية من
صور المصنع

https://www.chinabakeware.com/ae/products/Non-stick-24-cups-multi-mould-muffin-cake-pan.html




معلومات عنا
نحن الشركة الرائدة في صناعة الخبز وميني رغيف كأس صينية المزود مع أكثر من 12 عاما من الخبرة في صناعة المخابز، المنتجة المقالي
عربة مخبز، رف التبريد وهلم جرا. كما نقدم سلسلة الخبز ذات الصلة ،OEM المنتجة، صواني الرغيف الفرنسي، رغيف بان / تين تي، صواني كأس الصناعة
الخبز، حصيرة الخبز وما إلى ذلك. يتم عرضنا مع فريق محترف، خدمة جيدة، وكيل موثوق، الكثير PP، Couche سلة ،Banneton لعمالئنا، بما في ذلك سلة
.من الخبرة خالل الخبرة السريعة الماضية مع عمالئنا
اتصل بنا

https://www.chinabakeware.com/ae/products/Non-stick-Multi-mould-pan-400-600-rectangle-mould.html


نحن ننتج أساسا


