
اطالعات محصول

مشخصات محصول
MILKY & CREAMY VANILLA POWDER – TM 777از رنگ 
سـفید تا کرم مایل به سـفید تا کرم کم رنگ برخوردار بوده و 
به طور مشــخص براي آندسته محصـــوالت لبنی که باید طعم 
وانیل خامه اي و شـیري دلپذیري داشـته باشـند تولید شـده 
MILKY & CREAMY VANILLA POWDER – TM  .اســـــــت

777اسانســی با 2 طعم به صورت یکجا می باشد؛این اسانس 
هم از طعم خوب وانیل بـــــرخوردار بوده و در عین حال طعم 
خامه اي و شیري تازه را در محصـوالت لبنیاتی تقویت میکند. 
در این محصــــــول از ترکیبی از دکســـــــترو منوهیدرات و 
مالتودکســـــــــــــترین به عنوان حامل استفاده شده است.

طبقه بندي
این محصول در تمامی کشورها به عنوان اسانس شناخته 

میشود.

MILKY & CREAMY VANILLA POWDER – TM 777

taste-maker.co.uk

MILKY & CREAMY VANILLA POWDER – TM 777بـاعـث 

می شود تا طعم هاي ناخواسته ناشی از پختگی کمتر مشـخص 

شده و به محصـوالت طعمی شیرینتر و چرب تر میدهد. برخی 

محصوالت کم چرب محتوي اجزاي جایگزین چربی هسـتند که 

ممکن است داراي طعم هاي ناخواسته باشـند. این طعم ها را 

MILKY & CREAMY VANILLA POWDER –  میتوان توســـط

TM 777پوشش داد.براي محصـــوالت لبنی که متشــــکل از 

اجزاي شیري فرآوري شده هســتند انتخاب اسانســی با مزه 

شیرین خــامه اي خالص بســــــــیار مـهم می باشد. براي این 

  MILKY & CREAMY VANILLA POWDER – TM ، محصوالت

777قطعا بهترین گزینه به شمار میرود. این اسـانس طعمهاي 

پختگی ناخواسته را پوشانده و به محصـــول عطر شیرین تر و 

چربتر می دهد.

این محصـــــــول که ترکیبی از طعم ها و ویژگی هاي خامه اي 

است را میتوان در مخلوط هاي بســـــــتنی غیر لبنی براي به 

وجود آوردن طعم خامه اي یک مخلوط لبنی مورد اســـــتفاده 

قرار داد.

باید دقت کرد که اگر از این اسانس در فرآیندهایی با دماي 

باال استفاده شـود برخی از اجزاي فرار آن ممکن اسـت تحت 

تاثیر قرار گرفته و در نتیجه ویژگی و طعم اســـــــانس کمی 

تغییر کند.

MILKY & CREAMY VANILLA POWDER – TM 777 عموما 

در مرحله هم زدن محصــولو قبل از پاستوریزه کردن مخلوط 

بســتنی اضافه می شود. البته اگر عملیات پاستوریزه کردن 

مستلزم دماي بسیار باال در مدت زمان طوالنی باشد، توصیه 

می شود که این پودر وانیل بعد از عمل پاستوریزه کردن اما 

قبل از هموژنیزه کردن یا مخلوط کردن اضـــافه شـــود تا از 

هدر رفتن اجزاي فرار اسانس جلوگیري شود.

در صورتی که این اسـانس بعد از عمل حرارت دادن اضـافه 

می شـــــــود باید در مورد کیفیت میکروبیولوژیکی ظروف و 

روش هاي استفاده مالحظاتی صورت گیرد تا از بروز آلودگی 

جلوگیري شود.

کاربرد

MILKY & CREAMY VANILLA POWDER – TM 777از 
ویژگی هاي فوق العادهاي برخوردار بوده و براي استفاده در 
کاربردهایی مانند میلک شیک، شکالت شیري، شیر خشــک، 
نان شیرمال، کرم مغزدار، بســتنی و ماست که نیازمند طعم 
خامه اي و شیري تازه هســـــتند بســــــیار مناسب میباشد.  
MILKY & CREAMY VANILLA POWDER – TM 777در 
دماهاي باال ثبات خود را حفظ کرده و بگونهاي طراحی شــده تا 
طعم وانیل لبنی خامه اي بدهد. این پودر وانیل را هم چنین 
مــی توان بــراي مخلوط هاي پودري مثل مخلوط کیک، مخلوط 
دسر، مخلوط بستنی و مخلوطهاي نوشیدنی فوري مثل مخلوط 
قهوه فوري مورد استفاده قرار داد. این محصـــــــــول براي 
اسـتفاده با مخلوط هاي غالت صـبحانه مثل کورن فلکس، غله 
برنج صــبحانه و پودینگ،  مخلوط هاي گندم  و جو د و ســـر و 

محصوالت شکالتی ایدهآل میباشد.

MILKY & CREAMY VANILLA POWDER – TM 777باعث 
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بسته بندي
40 قـوطـی فلـزي  500  گرمـی بستـه بنـدي شـده در هـر کارتـن  ( وزن 

هر کارتن =20  کیلوگرم)
بسته بندي فله اي 30 کیلوگرم در کارتن: 3 بستـه 10 کیلوگرمی مجـزا 

HDPEدر کیسه هاي   با بسته بندي محکم

  
نحوه نگهداري

براي جلوگیري از نفوذ رطوبت و دور ماندن از نور مستقیم خورشید ، در 
محفظهاي  دربسته  و  در مکانی سرد و خشک نگهداري شود.

taste-maker.co.uk

اطالعات محصول

MILKY & CREAMY VANILLA POWDER – TM 777

میزان مصرف توصیه شده

بیسکویت مغز دار

کرم مغزدار

فرآورده هاي لبنی

دسر / پودینگ

آب نبات شیري

بستنی

میلک شیک و نوشابه

تافی نرم و مغزدار

%0.1 - %0.15 ترکیب پایه چرب

%0.1 - %0.15 ترکیب پایه چرب

%0.1 - %0.15 ترکیب پایه

%0.1 - %0.15 ترکیب پایه

%0.1 - %0.15 مخلوط بستنی

%0.1 - %0.2 ترکیب پایه

%0.1  ترکیب پایه

%0.15 ترکیب پایه
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اطالعات محصول

BUTTER CREAM VANILLA POWDER – TM 888

مشخصات محصول
BUTTER CREAM VANILLA  POWDER  –  TM  888    بــه 
گونـه هـاي ساختـه شـده است تـا به محصــوالت کـم چـرب یا 
محصــــــوالتی که با روغن نباتی تهیه شدهاندیک طعم وانیل 

خامه اي دلپذیر کرهاي را ببخشد.                                          
BUTTER CREAM VANILLA POWDER – TM 888 از رنــگ 
کرم مایل به سـفید تا کرم کم رنگ برخوردار بوده و در آن از 
ترکیبی از دکســتروزمنوهیدرات و مالتودکســترین بعنوان 

حامل استفاده شده است.

طبقه بندي
این محصـول در تمامی کشورهـا به عنوان اسانس شناخته 

میشود. 

کاربرد
این محصول در دماهاي باال ثبات خود را حفظ کرده و بنابراین 
براي تمامی کاربردهاي نانوایی و شیرینی پزي مناسب اسـت.

 BUTTER CREAM VANILLA POWDER – TM 888
محصولی عالی براي استفاده در تولید کیک، بیسکویت، نان و 
کلوچه، ویفر، تافی به شــــمار رفته و هم چنین میتوان آن را 
براي سوپ و پوره سـیب زمینی نیز مورد اسـتفاده قرار داد.

BUTTER CREAM VANILLA POWDER – TM 888را مـــــی 
توان به تمام انواع محصوالت شیرینی پزي مثل کلوچه، کیک، 
انواع شیرینیها، پاي شیرین، ویفر، بیسـکویت و سایر چاشنی 

هاي روي غذا اضافه کرد.
محصــوالت نانوایـی فاقـد وانیـل ممکن است طعمـی سـاده و 

چرب داشته باشند. 
 BUTTER CREAM VANILLA POWDER – TM888میـتواند 
طعمی کاملتـر ایجاد کـرده و طعم خامه کـرهاي را بطور موثـري 

تقویت کند.
عمـوما این اسانس در هنگام  آماده سازي خمیـر و در مرحـله 

 خشــــک آن،  یعنی هنـگام  مخلـوط کردن آرد و شکر اضـافه 
میشـود.براي بیسـکویت ها یا کلوچه هاي کوچک، یا ویفرهاي 
نازك ، دماي داخل محصول ممـکن است آنقـدر باال باشـد کـه 
برخـی  اجـزاي  فــرار اســــانس  تحت  تاثیـر قرار بگیـرنـد . 
در این موارد یـک راه حـل مــــــی تـواند  مخلــوط  کــــــردن   
BUTTER   CREAM   VANILLA  POWDER  –  TM 888  بــا  
شیرینی باشد، که باعث محافظت ازاجزاي  کننده    روغــن ترد

فرار اسانس در برابر دماي باال میشــود.در دستور پخت هاي  
کم  چرب یا بدون چـربـی، یک گـزینه مـی تواند مخلوط کـردن 
BUTTER CREAM VANILLA POWDER – TM 888 بـــا تخم 

مرغ باشد.
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اطالعات محصول

BUTTER CREAM VANILLA POWDER – TM 888

میزان مصرف توصیه شده

بیسکویت ها و کلوچه ها

کیک – پودر آماده

کاپ کیک / مافین

پوره سیب زمینی

غذاي تند، سوپ

کلوچه کماج

%0.1 - %0.15 وزن خمیر

%0.1 - %0.15 ترکیب پایه در کره کیک / وزن خمیر

%0.1 - %0.15 وزن کره

%0.1 - %0.15 ترکیب پایه

%0.1 - %0.15 ترکیب پایه

%0.15 - %0.2 وزن ترکیب پایه

بسته بندي
40 قوطی فلزي به رنگ نقرهایمتالیک و وزن 500 گرم بسته بندي شده 

در هر کارتن (وزن هر کارتن=20 کیلوگرم)
بسته هاي فله اي 30 کیلو گرمی در کارتن =  3 بسته 10 کیلوگرمی مجزا در 

HDPEکیسه هاي   با بستهبندي محکم

نحوه نگهداري
براي جلوگیري از نفـوذ رطوبت و دور ماندن از نور مستقیم خورشیـد، در 

محفظهاي دربسته و در مکانی سرد و خشک نگهداري شود.
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اطالعات محصول

PURE & RICH VANILLA POWDER – TM 55

مشخصات محصول
PURE & RICH VANILLA POWDER – TM 55ازعطـروانیلـی 

خـامـه هـاي دلپـذیـر و  خـالصــــــــی  بر خـوردار مـی بـاشـد.  
PURE & RICH VANILLA POWDER – TM 55در دماهاي 

باال داراي ثبات  بوده  و  بنـابرین  براي همـه  کاربـرد هـاي 
شیرینی پزي مناسب می باشد.

این محصول پودري  به رنگ سفیـد کم رنگ مایل به  کرم 
بوده و  در آن از مالتود کسترین به عنـوان حامـل استفاده 

شده است.

 
طبقه بندي

این محصول در تمامـی کشورها به عنوان اسانس  شناخته 
می شود.

PURE & RICH VANILLA POWDER – TM 55  کاربـــــــــرد
طعم دهنده اي باثبات در برابر حرارت بوده و اسـتفاده از آن 
براي تمامی مصارف شیرینی و نانوایی مثل بیسکویت، کوکی، 
کیـک ،  کـاپ کیـک ،  بیسکویـت مغـزدار ،  پودر کیــک آمـاده 
مافین، ویفر، کلوچه ترد، همچنین شیرین هاي شکري مثل 

تافی ، کارامل ، آب نبات هاي سخت ، و محصوالت شکالتـی 
مورد توصیه می باشد.

این پودر وانیل هم چنین  براي  مصرف  در فرآورده هاي 
لبنـی مثـل بستنـی ، میـلک شیـک ، کرم مغزدار، پودینگ ، 

کاستارد و دسر بسیار مناسب می باشد.
PURE & RICH VANILLA POWDER – TM 55متمایـزتــرین 
اســانس وانیل تولیدي ما به شــمار رفته و طعم و عطري فوق 
العاده خوشـایند، پایدار و دلپذیر را ایجاد میکند.از آنجاییکه 
این محصـول به شکل پودر میباشد، بخوبی می توان آن را در 
مخلوط ها و سایر کاربردهاي خشــک مورد استفاده قرار داد.
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اطالعات محصول

PURE & RICH VANILLA POWDER – TM 55

میزان مصرف توصیه شده

بیسکویت و کلوچه

بیسکویت مغزدار

کیک - پودرآماده

محصوالت شکالتی

کرم مغزدار

کاپ کیک / مافین

فرآورده هاي لبنی

دسر / پودینگ

%0.1 - %0.15 وزن خمیر

%0.1 - %0.15 ترکیب پایه چرب

%0.1 - %0.15 ترکیب پایه در کره کیک / وزن خمیر

%0.1 - %0.15 در ترکیب پایه چرب

%0.1 - %0.15 وزن کره

%0.15 اساس

%0.1 - %0.15 ترکیب پایه

%0.20-%0.1 ترکیب پایه

آب نبات سخت

بستنی

میلک شیک و نوشابه

تافی نرم و مغزدار 

ویفر

%0.1 - %0.15 ترکیب پایه 

%0.1 - %0.20 مخلوط بستنی

%0.1  ترکیب پایه

%0.1 - %0.15 وزن خمیر

%0.15 ترکیب پایه

بسته بندي
40 قوطـی فلـزي 500 گرمـی بستـه بنـدي شـده در هر کارتن  ( وزن هر 

کارتن=20 کیلوگرم)
بسته بندي فله اي 30 کیلوگرم در کارتن : 3 بستـه 10 کیلوگـرمی مجـزا 

HDPEدر کیسه هاي   با بسته بندي محکم

نحوه نگهداري
در محفظـهاي دربستـه و در مکانـی  سرد و  خشـک، دور از رطـوبت و نـور 

مستقیم خورشید نگهداري شود.

taste-maker.co.uk
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