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Een gebruiksklare mengeling voor de bereiding van gerezen luxe degen op basis 

van eieren en boter. Op basis van bloem gerekend bevat deze mengeling 16% 

boter en 15% ei. Het is de ideale basis voor de bereiding van rozijnenbrood, 

sandwiches, Zwitserse koeken, suikertaart en Luikse & Brusselse wafels. 
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TOEPASSING
• Luxe, zaar veredeld gevuld grootbrood

• Luxe kleinbrood
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Voor meer inspiratie ga naar www.dosschemills.com of contacteer je baktechnisch adviseur of accountmanager.

STAR BRIOFINE
RECEPTUUR

Star Briofine  100%
Gist  5%
Water  ca. 50%

WERKWIJZE

Mengen 4 minuten 

Kneden ca. 6-8 minuten tot een soepel deeg

Deegtemperatuur 25-26°C

Afwegen volgens drogestofberekening

Bolrijs ca. 10 minuten

Opmaken naar gewenst model

Narijs ca. 70-80 minuten

Bakken ca. 20 minuten bij 190°C

Tips • Aanbevolen om de Star Briofine te bewaren in de koeling (hoog aandeel eieren en boter).
• Weeg een dag van tevoren de hoeveelheid Star Briofine af en plaats deze in de vriezer om 

een het deeg mooi op temperatuur te kunnen draaien.
• Gebruik koud water en de Star Briofine uit de diepvries (op deze manier is de 

deegtemperatuur van ca 26°C het makkelijkst te sturen). 
• Laat deeg 6-8 minuten in de eerste versnelling draaien en daarna in stand twee.
• Het deeg is goed als het loslaat van de deegkuip, draai daarna nog èèn minuut. Van het 

deeg valt een heel mooi, dun egaal vlies te trekken.
• Let op de juiste deegtemperatuur (niet boven de 27°C).
• Het deeg laat zich makkelijk verwerken als het koel gedraaid is.
• Narijskast bij degen met Star Briofine niet boven de 30°C.
• De Star Briofine is tolerant genoeg om er zelf nog boter aan toe te voegen. Als dit gebeurt 

voeg de boter dan in gedeelten toe als de glutenvorming op gang is gekomen.
• Een vullingsgraad van 70% op de mix gerekend komt overeen met 100% op bloemgewicht.


