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La Fleur de
Francais



Al meer dan 128 jaar is ons familiebedrijf de 

Hemelter Mühle actief  in de voedingsindustrie 

en wordt inmiddels met veel succes door de vierde 

generatie geleidt.

We zijn een middelgrote onderneming met on-

geveer 90 medewerkers. Tot onze klantenkring 

behoren de ambachtelijke en industriële brood en 

banketbakkerijen, maar ook de zetmeel en diervoe-

ding producenten.

Een relatief klein en gemotiveerd team zorgt dage-

lijks voor de hoogste kwaliteit bloem en meelsoor-

ten, maar ook spelt, rogge en andere specialiteiten 

zoals meergranen mixen en broodverbeteraars.

Deze laatste twee productgroepen ontwikkelen wij 

speciaal op aanvraag van onze klanten en dus zijn 

deze vaak klant specifiek.

In deze brochure willen wij graag onze nieuwe 

Franse bloemsoort „La fleur de francais“ aan u 

voorstellen.

Voor verdere vragen en informatie kunt u zich ten 

alle tijden melden bij ons verkoopteam.

Eigenschappen

 originele Franse bloem

 krokante baguettes

 gelige kruim

Bij langere rijsprocessen ontwikkelt zich een  

heerlijk aroma. Door de geliger kleur van deze  

bloem wordt de kruim ook iets crème achtig. 

Voedingswaarde tabel
Voedingswaarde per 100 gram meel

Energie 1451 kJ

Eiwit 12,0 g

Koolhydraten 67,4 g

Waarvan suikers 1,3 g

Vet 1,2 g

Verzadigde vetzuren 0,2 g

Enkelvoudige onverzadigde vetzuren 0,1 g

Meervoudige onverzadigde vetzuren 0,5 g

Vezels 2,0 g

Natrium/zout 0,002 g /0,005 g

Kenmerken van deze bloem

 deze bloem is gemaakt van 100% speciaal  

 geselecteerde Franse tarwe

 zeer goede wateropname 

 goede verwerkbare en soepele degen

 ook geschikt voor het maken van poolish 

 mooi volume

 krokante korst met heerlijk aroma

 zowel beschikbaar in zakken als in bulk

 Geen ascorbinezuur, precies zoals men in  

 Frankrijk maalt!

Franse 
baguettes

Echte

Dag 1  
Poolish aanmaken

Recept:

La fleur de francais 3,000 kg

Gist  0,040 kg

Water  3,000 l

Alle grondstoffen mengen tot er geen klontjes meer 

zijn. De mengtemperatuur moet rond de 20 a 22 °C 

zijn. De Poolish een uur in de bakkerij laten staan, 

daarna een nacht in de koeling bewaren.

Dag 2

Poolish  6,040 kg

La fleur de francais 7,000 kg

Gist  0,050 kg

Zout  0,240 kg

Water  4,000 l

(waarvan 0,500 l water aan het einde van de  

kneedtijd inwassen)

Kneedtijd: 10 minuten langzaam + 3 minuten  

 voor het inwassen van het water 

 1 minuut snel, deeg goed afkneden

Deegtemperatuur: ca 24 °C

Bulkrijs:  1,5 tot 2 uur (na ca. 45 minuten   

 een doorslag geven)

Afwegen: 350 gram, 20 minuten laten rusten

Vormen: Tot baguette model uitrollen

Narijs: 30-45 minuten bij ca 25°C 

Bakken: 18 a 20 minuten

Baktemperatuur: 250-260°C met stoom bakken


