dodaj to co najlepsze
Przez lata Saf-instant stał się bardzo znaną marką, rozpoznawalną i uznaną na całym świecie. Aktualnie jest
wiodącym produktem na międzynarodowym rynku drożdży suszonych. Jako pierwsze suszone drożdże instant
na rynku, Saf-instant bardzo szybko zrewolucjonizował życie piekarzy wprowadzając wysoką jakość oraz możliwość zastosowania we wszystkich, nawet najtrudniejszych do wypieku środowiskach.

www.lesaffre.pl

SAF-INSTANT RED 10 kg, 500 g oraz 125 g
SAF-INSTANT RED to suszone drożdże instant stworzone specjalnie do ciast o niskiej, bądź bardzo niskiej zawartości cukru
(0-10% cukru w stosunku do mąki). Drożdże Saf-Instant Red dostępne są w trzech rozmiarach 125 g, 500 g i w worku 10 kg.
Saf-instant rozprowadza się w cieście szybko i równomiernie,
dając optymalną fermentację. Pakowane są próżniowo dla zachowania najlepszej jakości i skuteczności, a ich termin przydatności do spożycia to 2 lata!

TERMIN PRZYDATNOŚCI DO SPOŻYCIA

2 lata od daty produkcji

OPAKOWANIE JEDNOSTKOWE

10 kg, 500 g oraz saszetka 125 g

OPAKOWANIE ZBIORCZE 125 g

karton 36 x 125 g

OPAKOWANIE ZBIORCZE 500 g

karton 20 x 500 g

LICZBA OPAKOWAŃ 125 g NA PALECIE

168 x karton 4,5 kg = 756 kg

LICZBA OPAKOWAŃ 500 g NA PALECIE

88 x karton 10 kg = 880 kg

LICZBA OPAKOWAŃ 10 kg NA PALECIE

80 x karton 10 kg = 800 kg

dodaj to co najlepsze
Przez lata Saf-instant stał się bardzo znaną marką, rozpoznawalną i uznaną na całym świecie. Aktualnie jest
wiodącym produktem na międzynarodowym rynku drożdży suszonych. Jako pierwsze suszone drożdże instant
na rynku, Saf-instant bardzo szybko zrewolucjonizował życie piekarzy wprowadzając wysoką jakość oraz możliwość zastosowania we wszystkich, nawet najtrudniejszych do wypieku środowiskach.

www.lesaffre.pl

SAF-INSTANT GOLD 10 kg oraz 500 g
SAF-INSTANT GOLD to suszone drożdże instant idealne
do słodkich wypieków – ciast o wyższej zawartości cukru
(powyżej 5% w stosunku do mąki). Dostępne w dwóch rozmiarach 500 g i w worku 10 kg. Tak jak inne drożdże suszone
tej marki są pakowane próżniowo dla zachowania najlepszej
jakości i skuteczności, a ich termin przydatności do spożycia
to również 2 lata!

TERMIN PRZYDATNOŚCI DO SPOŻYCIA

2 lata od daty produkcji

OPAKOWANIE JEDNOSTKOWE

10 kg i 500 g

OPAKOWANIE ZBIORCZE 500 g

karton 20 x 500 g

LICZBA OPAKOWAŃ 500 g NA PALECIE

88 x karton 10 kg = 880 kg

LICZBA OPAKOWAŃ 10 kg NA PALECIE

80 x karton 10 kg = 800 kg

dodaj to co najlepsze
Przez lata Saf-instant stał się bardzo znaną marką, rozpoznawalną i uznaną na całym świecie. Aktualnie jest
wiodącym produktem na międzynarodowym rynku drożdży suszonych. Jako pierwsze suszone drożdże instant
na rynku, Saf-instant bardzo szybko zrewolucjonizował życie piekarzy wprowadzając wysoką jakość oraz możliwość zastosowania we wszystkich, nawet najtrudniejszych do wypieku środowiskach.

www.lesaffre.pl

SAF-PIZZA GREEN 500 g oraz 125 g
SAF-INSTANT PIZZA GREEN to suszone drożdże idealne do
wypieku pizzy. Występują w bardzo wygodnych saszetkach
125 g i w opakowaniach 500 g. Tak jak w przypadku innych drożdży Saf-instant ich ogromnym atutem jest bardzo długi termin
przydatności do spożycia – 2 lata.

TERMIN PRZYDATNOŚCI DO SPOŻYCIA

2 lata od daty produkcji

OPAKOWANIE JEDNOSTKOWE

500 g oraz saszetka 125 g

OPAKOWANIE ZBIORCZE 125 g

karton 36 x 125 g

OPAKOWANIE ZBIORCZE 500 g

karton 20 x 500 g

LICZBA OPAKOWAŃ 125 g NA PALECIE

168 x karton 4,5 kg = 756 kg

LICZBA OPAKOWAŃ 500 g NA PALECIE

88 x karton 10 kg = 880 kg

