
ARJEN LUKSUSTA





Sana artesaani on viime aikoina saanut
 entistä suuremman merkityksen. Elämme

arkea, jossa suositaan aitoja makuja, haetaan eri 
tekstuureja, arvostetaan kotimaisuutta ja 

tykätään tehdä kaikkea käsin.

Kehitimme konseptin, jonka keskeisenä 
osana on luoda arjen luksusta vaivattomasti 

kaikille.  Kaikkea on mahdollista tehdä
 ja oikeilla raaka-aineilla ja resepteillä 

voit helposti luoda ainutlaatuisia
 makuelämyksiä kanssamme.

Pizza&Briossi



SEOS
Kehitimme tämän konseptin myötä tuotteen, jonka
tarkoitus on helpottaa aidon maun saamista jokaiseen 
lopputuotteeseen. Uutuustuotteemme Capsi Pro-S 
Pizzakastikeseos on 2,5kg sanko täynnä makua.
Saat yhdestä sangosta jopa 15kg valmista pizza-
kastiketta lisäämällä mausteseokseen ainoastaan
vettä ja öljyä!

Tämä helppokäyttöinen tuote mahtuu taatusti
jokaiseen keittiöön, säilyy pitkään, vähentää reilusti
hävikkiä ja sen maku saa jokaisen maistelijan 
hyppäämään ilosta.

F00742 Capsi Pro-s Pizzakastikeseos 2,5kg 
Tuote soveltuu gluteenittomaan 

ja vegaaniseen ruokavalioon!

Pizzakastike

vesi / 100g 
mauste / 25g
öljy / 25g
Huom! Yrtit nousevat pintaan jauheessa,
sekoita ensin tai kauhaise syvältä!

Resepti:



Taikina:
Vesi +25° 3600g
1400001 / tosca farina 2500 g
8712789124250 / proson rustic 120 g

Ainekset sekoitetaan hyvin ja annetaan 
käydä 60-90min. Lisää tämän jälkeen loput
raaka-aineet:

1400001 / tosca farina 2500 g
1600029 / vehnägluteeni 100g
4400062 / suola 150g

Vesi 500g lisätään vaivauksen loppu  
vaiheessa.

Taikinalepo 30min

PIZZAPOHJA

Paloitellaan ja muotoillaan pizzapalloiksi. 

Pizzapallot joko pakastetaan tai annetaan olla 
jääkaapissa muovilla peitettynä. Levänneet
taikinapallot muotoillaan pizzoiksi ja täytetään
ja paistetaan 270° uunissa.

Proson Rustic
Täydellisen rapea pizza haussa? Meillä on vastaus!
Leivänparanteemme Proson Rustic mahdollistaa 
vehnäpohjaisen leivonnan leivinhiivaa lisäämättä.
Se tekee tuotteen sisuksesta mehevän ja maukkaan,
sekä kuoresta rapean ja herkullisen.



Maistuisiko minipizza?



Taikina:
Vesi 3000g
1400001 / tosca farina 2700g
93689510 / soft dough konsentraatti 1200g
3200050 / rapsiöljy 150g
8712789124250 / proson rustic 60g

Punnitse kaikki raaka-aineet paitsi rypsiöljy
pataan. Vaivaa taikinaa 3+10min.

Lisää rapsiöljy vaivauksen lopussa taikinan
joukkoon. Taikinalepo 20min.

Paloittele taikina ja riivaa pizzapalloiksi. Pidä 
pizzpallot jääkaapissa hyvin peitettyinä yön yli. 
Moutoillaan ja paistetaan öljytyissä pyöreissä
metallivuuassa tai lankkumallisena paisto-
pellillä.

Paisto 230°
Paistoaika n.6-10min riippuen pizzan koosta.

LANKKU JA PANNUPIZZA

Soft dough
KONSENTRAATTI

Kehumme tätä kyseistä tuottetta usein, mutta 
hyvää ei voi ikinä kehua liian paljon! Tätä 
konsentroitua seosta käytetään useimmiten
kahvileipätaikinoissa, mutta tuote toimii myös 
mainosti pizzapohjassa ja luo pehmeyttä,
tuoreutta sekä säilyvyyttä jokaiselle pizza-
taikinalle!



Yksi resepti taipuu moneen,
ole rohkea ja tee pizzoja, jolla varmasti erotut massasta. 
Kierrä, taivuta ja koristele! 

Uniikki



Visuaalinen ilme tekee brändistäsi tunnistettavan, herättää 
kohderyhmissäsi toivottuja mielikuvia ja tuo brändillesi
yleistä uskottavuutta. Nykymaailmassa, kun sosiaalinen
media on isossa roolissa, on myös visuaalinen ilme erittäin 
tärkeä. Rakastamme kaunista, se luo silmänruokaa ja
kaikkia kauniita asioita halutaan jakaa myös muille.

Se, mikä näyttää hyvältä, ei tarkoita, että se olisi vaikeaa, 
eikä vie sen enempää aikaa. Luota visuaalisen ilmeen  voimaan
ja tee omasta brändistäsi houkuttelevan näköinen. 

Ole rohkea, panosta laadukkaisiin tuotteisiin, luo makuelämyksiä
ja rakenna konsepti, joka jää kuluttajien mieleen maullisesti 
ja ulkonäöllisesti. Uskomme, että ulkonäkö saa asiakkaan 
tekemään ensimmäisen ostopäätöksen ja maku saa hänet 
palaamaan.

Some, brändäys,
VISUAALISUUS



Petit

Suomalaiseen tapaan joukosta valitaan aina se isoin pizza ja
hampurilainen. Sanat mega ja jätti ovat houkuttelevia, mutta 
oletko miettinyt asiaa toisinpäin? Miksi et tekisi pieniä herkullisia
makuelämyksiä asiakkaillesi, jotta eri vaihtoehdoista voisi valita
useamman?

Suosittelemme sinua luomaan kokonaisuuksia, jossa jokainen loppu-
tuote huutaa premiumia ja on täynnä yllätyksiä! Kokeile vegaanista
vaihtoehtoa, lisää sesongin raaka-aineita ja leiki mauilla. Pidä
kuitenkin mielessä se, että laatu voittaa aina määrän!

MAKUELÄMYKSIEN MAAILMA

Suloinen minihamppari,
täydellinen somehitti!



Taikina:
Vesi 1000g
Täysmaito 1000 g
1800009 / perunahiutale keltainen 200 g

Sekoitetaan ja annetaan liota n.15min.

214081 / tuorehiiva makea 200 g
4200008 / k-kidesokeri 250g
4400062 / suola 60g
1600029 / vehnägluteeni 70g
8712789107482 / sonplus forza 60g
1400001 / tosca farina 4300g
5500003 / kokomunamassa 350g
Voi 500g

Sekoitus 2+8min
Nostatus n.30-40min

Sämpylän pinta annetaan kuivua erittäin hyvin. 
Voidellaan kananmunalla ja annetaan kuivua
n. 15min.

Paisto 180° n. 15-20min

BRIOSSI JA HODARISÄMPYLÄ

Useimmiten Tosca Farinaa käytetään Italiais-
tyyppisten leipien taikinoissa tuomaan 
avoimempaa rakennetta ja vahvaa makua. 
Tuotteen vaikuttavina ainesosina ovat Durum-
vehnäjauho ja kuivatettu vehnähapan-
taikina. Näiden avulla nostat briossi- ja hodari
sämpylät uudelle premiumtasolle!

TOSCA FARINA?
Miksi



puh. 02 4365 900 
tilaukset@condite.fi

#yhdessäolemmeenemmän
#conditeoy


