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Lamequick® CE 7279

Aplicações:  
sorvetes, mousses, cremes e recheios

Normas
Todos os aditivos usados no Lamequick® CE 
7279 estão em conformidade com as 
especificações atuais estabelecidas pela JECFA 
(Joint FAO/WHO Expert Committee on Food 
Additives) e com o atual Regulamento da UE que 
estabelece especificações para aditivos 
alimentares. Fabricado sob ISO 9001 / ISO 14001, 
bem como metodologia HACCP.

PRD-No.
30616629

Artigo
50395470* Saco de papel multicamadas 

de 25 kg com forro em PE

* Este produto é vegetariano, halal, sem glúten

País de origem
UE

Descrição
Pó de coloração branca a amarelada.
Complexo sistema de pós composto por 
emulsificante, proteína e óleo vegetal totalmente 
hidrogenado, com xarope de glicose como 
veículo.
Usado como agente de aeração em vários tipos 
de aplicações de sobremesas.

Composição
Ingredientes em ordem decrescente de 
quantidade: xarope de glicose, óleo vegetal 
totalmente hidrogenado (palmiste, coco), ésteres 
de mono e diglicerídeos de ácidos graxos com 
ácido acético (E 472a), proteínas do leite, mono- 
e diglicerídeos de ácidos graxos (E 471 ).
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Condições de armazenamento
O produto deve ser armazenado a temperaturas 
entre 16 e 24 ° C, em local seco e livre de odor.

Validade
Em sua embalagem original fechada sob as 
condições mencionadas, o produto tem uma vida 
útil de 24 meses.

Aplicações
Usado para vários tipos de sistemas de alimentos 
aerados, especialmente sorvetes, mousses, 
cremes e recheios.

Dosagem
O uso do Lamequick® permite um método all-in 
durante a preparação.

A dosagem depende do volume, sensação na 
boca e firmeza desejados, bem como da adição 
de outros ingredientes. 

Receitas estão disponíveis mediante solicitação.

Resumo
O Lamequick® CE 7279 é um sistema de 
aeração que pode ser usado para uma ampla 
gama de aplicações em sistemas de alimentos 
aerados.

Este documento, ou quaisquer respostas ou informações fornecidas 
aqui pela BASF, não constitui uma obrigação legalmente vinculativa 
da BASF. Embora as descrições, os designs, os dados e as 
informações contidas neste documento sejam apresentados de boa 
fé e considerados corretos, eles são fornecidos apenas para 
orientação. Como muitos fatores podem afetar o processamento ou 
a aplicação / uso, recomendamos que você faça testes para 
determinar a adequação de um produto para sua finalidade 
específica antes de usá-lo. Ele não isenta nossos clientes da 
obrigação de realizar uma inspeção completa dos produtos no 
momento da entrega ou de qualquer outra obrigação.
NENHUMA GARANTIA DE QUALQUER TIPO, EXPRESSA OU 
IMPLÍCITA, INCLUINDO GARANTIAS DE COMERCIALIZAÇÃO OU 
ADEQUAÇÃO A UM PRODUTO ESPECÍFICO, É FEITA EM 
RELAÇÃO AOS PRODUTOS DESCRITOS OU DESIGNS, DADOS OU 
INFORMAÇÕES ESTABELECIDAS, OU QUE OS PRODUTOS, 
PROJETOS, DADOS OU INFORMAÇÕES PODEM SER USADOS 
SEM INFRINGIR OS DIREITOS DE PROPRIEDADE INTELECTUAL DE 
OUTROS. EM NENHUM CASO, AS DESCRIÇÕES, INFORMAÇÕES, 
DADOS OU PROJETOS FORNECIDOS SERÃO CONSIDERADOS 
COMO PARTE DE NOSSOS TERMOS E CONDIÇÕES DE VENDA.
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