
Gotowy do użycia Organiczny Crème de Levain® 
ma doskonałą zdolność fermentacji, która 
sprawia, że ciasto doskonale wyrasta.

Wyjątkowy aktywny zakwas

Wysoka zdolność fermentacji

Gotowy do użycia w formie płynu

ORGANICZNY CRÈME 
DE LEVAIN®

ZAKWAS

Żywy zakwas w płynie

EU Agriculture 
wydanym przez ECOCERT FR-BIO-01

DROŻDŻE ORAZ PRODUKTY PIEKARSKIE

Unia Europejska reguluje przepisy dotyczące produktów organicznych 
– 
Przepisy unijne ograniczają użycie etykiety produktu organicznego na produktach zawie-
rających przynajmniej 50% składników pochodzących z upraw rolniczych. Ponadto przy-
najmniej 95% składników pochodzących z upraw musi być organicznych.

Drożdże nie pochodzą z upraw rolnych. Jednak z dniem 1 stycznia 2014 r. na mocy przepi-
sów Komisji Europejskiej został wprowadzony obowiązek uznania drożdży jako produktu 
rolnego podczas określenia składu organicznego produktów. 



ZAKWAS

ORGANICZNY CRÈME DE LEVAIN® Żywy zakwas w płynie

Pełny zakres produktów Organic 

Crème de Levain® to aktywny zakwas z gwarantowaną biomasą. Charakteryzuje się wysoką  
fermentacją w procesie produkcji pieczywa oraz długim okresem przydatności.

Gwarantowana aktywna biomasa 

wysoką aktywność biomasy przez cały okres przydatności 
produktu do spożycia. Jest to istotne dla zapewnienia:
•  fermentacji ciasta
• 
 przygotowanych na zakwasie

Wysoka zdolność fermentacji
Crème de Levain® zapewnia wysokie zakwaszenie podczas 

DOZOWANIE  
Zalecana dawka: od 5 do 15% w stosunku do 
mąki w zależności od tego, jaki efekt chce się 
osiągnąć.
Crème de Levain® jest w formie płynnej. 
Należy zmniejszyć ilość wody o ilość 
dodanego zakwasu.

PRZECHOWYWANIE
Crème de Levain® to aktywny zakwas. Jego 
fermentacja metaboliczna jest zagwarantowana 
przez cały okres optymalnego użycia. Przecho-
wywać w temperaturze od 0°C do maksymalnie 
+6°C.

OPAKOWANIE 
Kanister 5 kg / 25 kg
Pojemniki 300 kg / 500 kg / 1000 kg

PRZYDATNOŚĆ DO SPOŻYCIA
Przed datą wskazaną na opakowaniu.

SKŁAD
Aktywne mikroorganizmy zakwasu (woda, 
rozczyn na bazie drożdży oraz bakterii), 
mąka żytnia oraz słodowa mąka pszenna 
wyprodukowana organicznie, stabilizator: 
guma ksantanowa (E415). Może zawierać 
soję oraz mleko.
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Ibis® Organiczne Słodkie Ciasto

Polepszacz pieczywa
Organiczne słodkie ciasto 

10 kg worek 

Ibis® Chleb Organiczny

Polepszacz pieczywa
Chleb organiczny 

10 kg worek 

Crème de Levain® 
Biorganic

Żywy zakwas w płynie
5 kg pojemnik 

L’hirondelle 
Biorganic

Organiczne drożdże 
piekarskie

10 kg pudełko

Inventis Biorganic

Nieaktywny organiczny 
zakwas orkiszowy EC40

10 kg worek


