
DROŻDŻE BABUNI SUSZONE są doskonałe do domowych 
wypieków, charakteryzuje je stabilna i wysoka jakość. 
To wyselekcjonowane, bardzo aktywne szczepy droż-
dży zdolne do szybkiej fermentacji ciasta. Dodawane 
bezpośrednio do mąki, nie wymagają przechowywania  
w lodówce. 

I’HIRONDELLE NIEBIESKIE to niezawodne, szybkie i wy-
dajne drożdże. Popularne wśród użytkowników nieza-
leżnie od zastosowania: dla słodkiego, normalnego lub 
kwaśnego ciasta. Charakteryzuje je wysoka siła pędna, 
są idealne do przygotowywania ciast metodą tradycyjną. 
Pakowane po jednej kostce 42 g.

OPAKOWANIE JEDNOSTKOWEOPAKOWANIE ZBIORCZE OPAKOWANIE ZBIORCZE

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 = 2,4 kg

LICZBA OPAKOWAŃ NA PALECIE   do uzgodnienia przy dostawie

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

Lesaffre Polska S.A. 
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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opakowanieNowe

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. 

POZNAJ SMAK
DOMOWYCH WYPIEKÓW



DROŻDŻE BABUNI LUX są produktem Premium. Zgodnie 
z preferencjami konsumentów sprzedawane są obecnie
w wersji podwójnej kostki (2x42 g) o wadze idealnej na 
0,5 kg mąki. Sposób pakowania Drożdży LUX niezmien-
nie gwarantuje zachowanie świeżości przez długi czas. 

DROŻDŻE BABUNI TRADYCYJNE to propozycja dla wielbi-
cieli pysznych domowych wypieków. Drożdże tradycyjne 
szczególnie polecane są do przygotowywania ciast sło-
nych, pikantnych takich jak: pizza, bułki, chleb. Spraw-
dzają się dobrze również w przypadku ciast słodkich. 

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. 

DROŻDŻE
BABUNI
TRADYCYJNE

OPAKOWANIE ZBIORCZEOPAKOWANIE ZBIORCZE 1 kgOPAKOWANIE ZBIORCZE 3 kg 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

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

OPAKOWANIE JEDNOSTKOWE KOSTKI 2×42 g

65 mm 40 mm

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
      

opakowanieNowe


