
Ernst Böcker GmbH & Co. KG

1910-ben alapította a vállalatot Ernst Böcker, aki hamar kitűnt
versenytársai közül az élesztőgyártás területéről hozott
szakértelmével és kísérletező kedvével. Úttörő munkát végzett
a kovásztechnológia fejlesztésében, az általa kifejlesztett
eljárások ma világszinten sztenderdnek számítanak. A„BÖCKER
Reinzucht-Sauerteig” volt az első kereskedelmi forgalomban
kapható starter kultúra, mely folyamatos és biztonságos
fermentációt biztosított.

A BÖCKER termékek előállítása során kizárólag természetes
alapanyagokat használnak a sütőipari termékek ízének és
állagának folyamatos javítása érdekében.

A vállalat gazdag válogatott mikroorganizmus-törzsállománnyal
rendelkezik, melyek ügyes kombinálásával folyamatosan új
termékek jönnek létre az aktuális vevőigényeknek és piaci
trendeknek megfelelően. A BÖCKER a világon egyedülálló
módon Lactobacillus sanfranciscensis tejsav baktériumot
alkalmaz kovásztermékeiben, mely meghatározza a kész kenyér
és pékáru tipikus ízét is.



BÖCKER termékválaszték

Értékes Lactobacillus sanfranciscensis tejsav baktériumkultúrát tartalmazó
kovásztermékek. A folyamatosan laboratóriumi ellenőrzések és a válogatott,
természetes alapanyagok rendkívül biztonságos felhasználást tesznek lehetővé.
A végtermékek szavatossági ideje meghosszabbodik, állaga javul.

BÖCKER Bio-Starter
Klasszikus bio-starter üzemi kovászkészítéshez

BÖCKER Mailänder
Mediterrán hagyományok szerinti starter

BÖCKER Mailänder „Le Chef”
Starter búzafermentációhoz

BÖCKER Reinzucht-Sauerteig
Klasszikus starter üzemi kovászkészítéshez

BÖCKER Reinzucht-Sauerteig Weizen
Az első vitális tiszta tenyésztésű starter búzakovászhoz

BÖCKER TK-Starter
Fagyasztott starter, hogy mindig kéznél legyen

BÖCKER Silo-Starter
Előkultúra nélküli starter, azonnal bekeverhető

BÖCKER Reinzucht-Sauerteig Dinkel
Starter tönkölykovászhoz

BÖCKER Reinzucht-Sauerteig Reis
Gluténmentes rizs alapú starter

Indirekt starterek



BÖCKER termékválaszték

Aromás kenyerek és péksütemények előállításához. Rendkívül gazdaságos adagolás (0,5-10%). Közvetlen felhasználás lehetséges, nincs
szükség külön az időigényes fermentációs folyamatra. Porított állagának köszönhetően hosszú szavatossági idő (9-12 hónap bontatlan
csomagolásban). Kizárólag természetes alapanyagokat és BÖCKER starter kultúrákat tartalmaz.

BÖCKER Aroma Weizen
Szárított búzakovász ízletes fehérkenyérhez

BÖCKER Germe 80
Szárított kovász búzacsírából

BÖCKER M
Kész kovász bagett előállításához

BÖCKER Vollkorn Sauer
A legegyszerűbb megoldás a kiváló minőségű kovászolt kenyér előállításához

BÖCKER Weizen Vorteig Sauer
Még több íz zsemle készítéséhez (búza előtészta)

BÖCKER Sauerteig-Extrakt Roggen
Kovászaroma tisztán (kivonat)

BÖCKER Dinkel Vollkorn Sauer
Szárított kovász a hosszabb frissesség eléréséhez

BÖCKER Bio Vollkorn Sauer
Szárított rozs-kovász Bio minőségben

BÖCKER Bio Weizen Vorteig Sauer
Szárított búza-kovász/előtészta Bio minőségben

Direkt - száraz



BÖCKER termékválaszték

Kizárólag természetes alapanyagok felhasználásával gyártott folyékony kovász termékek. A fermentációs eljárás során a kovászban található
tejsav baktérium sokféle ízvariációt eredményezhet, melyek mind hozzájárulnak a végtermék kiegyensúlyozott ízvilágához. Hevítés nélkül,
csak só és ecet hozzáadásával kerül tartósításra, ami hosszabb szavatossági időt eredményez. Egyszerű adagolás (5-20 % lisztre számítva).
Közvetlen, időtakarékos felhasználás.

BÖCKER RS Liquid
Természetes rozsaroma a legjobb kenyérminőség
eléréséhez

BÖCKER Direkt 25
Kész, folyékony búzaelőtészta mindenféle búzalisztből 
készített péksüteményhez

BÖCKER Duo Aromatique
Folyékony aroma az igazán jó búzalisztből készített
péksüteményekhez

Direkt - folyékony



BÖCKER termékválaszték

Friss gabonacsírát, fűszernövényeket és burgonyadarabokat pasztaszerű kovászba dolgoznak bele. Ily módon a fenti alapanyagok a
pékségben higiénikus módon hozzáférhetők. A pasztaszerű kovászban az alapanyagok eleve felpuhulnak, a paszta közvetlenül a tésztába
bedolgozható. A BÖCKER pasztaszerű kovásztermékek kizárólag természetes úton sóval és ecettel vannak tartósítva, ez biztosítja az elkészült
péksütemények kiváló ízhatását. A késztermék magas tápértéke és ízének változatossága egyszerű módon értékeli fel a termék élvezeti
értékét a fogyasztóban. Közvetlen adagolás (5-40 % lisztre számítva), időtakarékos felhasználás.

BÖCKER Multikorn-Paste
5-féle gabonával nemesített kovász

BÖCKER Sprossenpaste Dinkel
Kovásszal nemesített tönkölycsíra

BÖCKER Sprossenpaste Weizen
Kovásszal nemesített búzacsíra

BÖCKER Kartoffelpaste
Stabilizált burgonyakovász

BÖCKER Bio Sprossenpaste Weizen
Kovásszal nemesített búzacsíra Bio minőségben

Direkt - Paszta



BÖCKER termékválaszték

Garantáltan biztonságos termékek gluténmentes péksütemények 
készítéséhez.

BÖCKER Baguette- und Brötchen Mix
Sütőszer ízletes gluténmentes baguette és zsemle készítéséhez

BÖCKER Goldleinsamentbrot Mix
Sütőszer ízletes gluténmentes aranylenmagos kenyér készítéséhez

BÖCKER Kartoffelbrot Mix
Sütőszer ízletes gluténmentes burgonyás kenyér készítéséhez

BÖCKER Reis 25
Rizslisztből készített lágy kovász gluténmentes péksüteményekhez

BÖCKER Reis 100
Rizslisztből készített kovász gluténmentes péksüteményekhez

BÖCKER Bio Buchweizen 80
Hajdinalisztből készült kovász gluténmentes péksüteményekhez

BÖCKER Maissauer
Kukoricalisztből készült kovász gluténmentes péksüteményekhez

Gluténmentes



BÖCKER termékek forgalmazója:


