
MÜSLI  TAHVEL 

Antud müslitahvlid on saanud degusteerimistel väga kõrge hinnangu magusasõprade ja laste poolt. 

Kõrge müügipotensiaaliga.  

Kogus Ühik Koostisained Kilo/liitri 
Hind € 

Summa 

0,5 kg rukkihelbed 1,20 0,60 

0,5 kg speltahelbed 1,80 0,90 

0,25 kg speltajahu 1,70 0,42 

0,25 kg klii 1,40 0,35 

0,5 l päevalilleõli 2,24 1,12 

0,5 kg mesi 7,00 3,50 

0,13 kg fariinisuhkur 2,40 0,31 

0,5 l õunapüree 3,00 1,30 

0,2 kg kõrvitsaseemned 6,00 1,20 

0,2 kg kuivatatud jõhvikad 10,00 2,00 

    14,20 

Väljatulek – 4 kg, ehk 80 tahvlit, 50g tükk 

Valmistamisjuhend 

1. Soojenda ahi 175Cni. 

2. Pane helbed ahjupannile ja rösti 10 kuni 15 minutit, kuni nad on helepruunid. Sega vahepeal.  

3. Võta pann, mis on umbes 25 X 25 cm. Määri võiga või pintselda õliga või kata panni alus küpsetuspaberiga 

 
4. Sega kokku kuivained kausis, k.a. helbed. 

 
5. Sega teises kausis kokku kõik märgained ja suhkur. (Kui mesi ei ole vedel ja kui kasutad võid ja suhkrut siis 

tuleks nad potis kuumutada kuni nad on vedelad) 

 
6. Sega märg- ja kuivained kokku, siis lisa hakitud pähklid, seemed, puuviljad ja sega kõik kokku. 

 
7. Segu peab olema üleni niiske, kuid mitte märg. Kui segu tundub liiga kuiv, siis lisa juurde rohkem 

märgaineid, näiteks supilusikaga õunapüreed või pähklivõid  

 
8. Pressi näppudega segu pannile. Mulju, et õhuauke pole. 

 
9. Küpseta ahjus 25 kuni 35 minutit - kuni äärest hakkab pruuniks minema. Lase jahtuda pannis. Lõika pannis 

tükkideks enne kui on täielikult maha jahtunud. Võib kasutada pizzalõikamisriista. Lase jahtuda täielikult enne 
kui tõstad tükid pannist välja. 

 

Säilitustingimused ja aeg –kuivas, toatemperatuuril 6 kuud 

Hinna kalkulatsioon                                                                                                             ühe tahvli omahind 

Tooraine 14,20 jagada 80 tahvilt 0,18 

Taara kile 0,02 



Etikett  0,14 

Töötasu 3 t X 3,00 = 9,00 plus sots maks 33% 2,97 kokku 11,97 
jagada 80 tahvliga 

0,15 

Muud kulud elekter – 2€ üldkulu 2€ kokku 4€ jagada 80 tahvliga 0,05 

 
Kilo hind – 2,16€ 

 0,54€ 

 

  

 

Tehnoloogiline skeem: müsli tahvel 

 

Tooraine vastuvõtt 

Helbete ja seemnete rõstimine ahjus 175C , umbes 15 minutit 

Mee ja suhkru sulatamine 

Koostisainete kokku segamine 

Küpsetamine ahjus 175C, umbes 25 minutit 

Jahutamine 

Viilutamine 

Pakendamine 

Märgistamine 

Säilitamine, kuivas, toatemperatuuril 

Transport 

Müük 


