
DROŻDŻE BABUNI LUX są produktem Premium. Dzięki 
wysokiej aktywności fermentacyjnej, drożdże jakości 
Lux o gramaturze 42 g zastępują kostkę 50 g, a wyż-
sza sucha masa, sprawia, że konsystencja jest bardziej  
krucha, przez co dozowanie jest wygodniejsze. Produkt 
jest sprzedawany w wersji podwójnej kostki (2x42 g), 
a sposób pakowania niezmiennie gwarantuje zachowanie 
świeżości przez długi czas. Drożdże Babuni Lux znako-
micie się sprawdzą do wypieków słonych, jak i słodkich.  
Zalecane dozowanie to 2 kostki 84 g na 2 kg mąki. 

DROŻDŻE BABUNI LUX SINGLE są produktem Premium 
w wersji pojedynczej kostki. Dzięki wysokiej aktywności 
fermentacyjnej, drożdże jakości Lux o gramaturze 42 g 
zastępują kostkę 50 g, a wyższa sucha masa, sprawia, że 
konsystencja jest bardziej krucha, przez co dozowanie 
jest wygodniejsze. Drożdże Babuni Lux Single znakomi-
cie się sprawdzą do wypieków słonych, jak i słodkich, 
a je idealna gramatura pozwala na zużycie produktu 
w całości przy jednym wykorzystaniu. Zalecane dozo-
wanie to jedna kostka 42 g na 1 kg mąki.

OPAKOWANIE ZBIORCZE

32,5 mm 40 mm

OPAKOWANIE JEDNOSTKOWE KOSTKI 42 gOPAKOWANIE ZBIORCZE OPAKOWANIE JEDNOSTKOWE KOSTKI 2×42 g

65 mm 40 mm

POZNAJ SMAK
DOMOWYCH WYPIEKÓW

TERMIN PRZYDATNOŚCI DO SPOŻYCIA   35 dni

OPAKOWANIE JEDNOSTKOWE   2 × 42 g folia aluminiowa
       (84 g folia OPP) 

DISPLAY PREZENTACYJNY    12 × opakowanie 84 g = 1008 g

OPAKOWANIE ZBIORCZE (KARTON)  6 × display 1008 g = 6,048 kg
 
LICZBA OPAKOWAŃ NA PALECIE   48 × karton 6,048 kg = 290,304 kg
      

TERMIN PRZYDATNOŚCI DO SPOŻYCIA   35 dni

OPAKOWANIE JEDNOSTKOWE   kostka 42 g 

DISPLAY PREZENTACYJNY    24 × kostka 42 g = 1008 g

OPAKOWANIE ZBIORCZE (KARTON)  6 × display 1008 g = 6,048 kg

LICZBA OPAKOWAŃ NA PALECIE   48 × karton 6,048 kg = 290,304 kg

Warszawa

woj. pomorskie
woj. warmińsko-

mazurskie

woj. podlaskie

woj. mazowieckie

woj. kujawsko-
pomorskie

woj. wielkopolskie

woj. lubuskie

woj. dolnośląskie
woj. łódzkie woj. lubelskie

woj. świętokrzyskiewoj. opolskie

woj. śląskie

woj. małopolskie
woj. podkarpackie

woj. zachodnio-
pomorskie

MAPA PRZEDSTAWICIELI HANDLOWYCH

Przedstawiciel handlowy:
Marta Sowińska
tel.: +48 502 163 871

Przedstawiciel handlowy:
Dariusz Woźniak
tel.: +48 504 083 072

Przedstawiciel handlowy:
Marta Pryjda
tel.: +48 504 083 054

Lesaffre Polska SA, 
ul. Dworcowa 36, 
tel.: +48 77 418 82 69 
www.drozdzebabuni.pl 

Kierownik Rynku Konsumenckiego 
Polska & Kraje Bałtyckie: 
Katarzyna Znojek, tel.: +48 504 083 037
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MAPA PRZEDSTAWICIELI HANDLOWYCH



DROŻDŻE BABUNI DO SŁODKICH WYPIEKÓW polecane 
miłośnikom dobrze wyrośniętych ciast słodkich. Produ-
kowane są ze specjalnie wyselekcjonowanych szczepów 
drożdżowych wykazujących bardzo wysoką aktywność 
w słodkim środowisku. Znakomite do ciast drożdżowych: 
z kruszonką, z owocami, rogalików, babek i wielu innych. 
Zalecane dozowanie to jedna kostka 100g na 2 kg mąki.

OPAKOWANIE ZBIORCZE 1 kg

DROŻDŻE BABUNI TRADYCYJNE to propozycja dla wielbicieli 
pysznych domowych wypieków. Szczególnie polecane są do 
przygotowywania ciast słonych, pikantnych takich jak: pizza, 
bułki, chleb, ale również dobrze się sprawdzą w przypadku 
ciast słodkich. Zalecane dozowanie to jedna kostka 100g na  
3 kg mąki.

OPAKOWANIE ZBIORCZE 3 kg OPAKOWANIE ZBIORCZE 1 kg

TERMIN PRZYDATNOŚCI DO SPOŻYCIA   30 dni

OPAKOWANIE JEDNOSTKOWE   kostka 100 g

DISPLAY PREZENTACYJNY 3 kg   30 × kostka 100 g = 3 kg

LICZBA OPAKOWAŃ NA PALECIE      169 × display 3 kg = 507 kg

DISPLAY PREZENTACYJNY 1 kg   10 × kostka 100 g = 1 kg

LICZBA OPAKOWAŃ NA PALECIE   338 × display 1 kg = 338 kg

www.lesaffre.pl

Lesaffre Polska jest liderem w produkcji drożdży w Europie Centralnej. W 1999 roku spółka stała się częścią, 
obecnej na rynkach ponad 180 krajów na całym świecie, francuskiej grupy Lesaffre. Firma, z siedzibą w Wołczynie 
oprócz wysokiej jakości drożdży posiada w swoim asortymencie szeroką gamę dodatków piekarsko-cukierniczych.

Produkty Lesaffre sprawdzają się nie tylko w branży profesjonalnej, sięgają po nie coraz częściej miłośnicy domo-
wych wypieków. Poznaj bliżej i zamów produkty, którym od ponad 160 lat ufają ludzie z różnych zakątków świata.

Drożdże produkowane są przez firmę z certyfikatem systemu FSSC 22000. 

DROŻDŻE BABUNI SUSZONE są doskonałe do domo-
wych wypieków, charakteryzuje je stabilna i wysoka 
jakość. To wyselekcjonowane, bardzo aktywne szczepy 
drożdży zdolne do szybkiej fermentacji ciasta. Dodawa-
ne bezpośrednio do mąki, nie wymagają przechowywa-
nia w lodówce. Znakomicie się sprawdzą do wypieków 
słonych, jak i słodkich. Zalecane dozowanie to jedna 
saszetka 8 g na 0,5 kg mąki.

TERMIN PRZYDATNOŚCI DO SPOŻYCIA   16 miesięcy

OPAKOWANIE JEDNOSTKOWE   saszetka 8 g 

DISPLAY PREZENTACYJNY    30 × saszetka 8 g = 240 g

OPAKOWANIE ZBIORCZE (KARTON)  10 × display 240 g = 2400 g

LICZBA OPAKOWAŃ NA PALECIE   do uzgodnienia przy dostawie

OPAKOWANIE ZBIORCZE OPAKOWANIE JEDNOSTKOWE

TERMIN PRZYDATNOŚCI DO SPOŻYCIA  30 dni

OPAKOWANIE JEDNOSTKOWE   kostka 100 g

DISPLAY PREZENTACYJNY 1 kg   10 × kostka 100 g = 1 kg

LICZBA OPAKOWAŃ NA PALECIE  338 × display 1 kg = 338 kg
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OPAKOWANIE JEDNOSTKOWE 100 g OPAKOWANIE JEDNOSTKOWE 100 g
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