
POLEPSZACZ

każdego rodzaju

POLEPSZACZ
DO PIECZYWA

�� uniwersalne i ekonomiczne 
zastosowanie 
�� zwiększa tolerancję ciasta 
podczas obróbki

ECRU

Dynamil ECRU jest polepszaczem dedykowanym do pieczywa pszen-
nego i mieszanego. Polecany zarówno na linie przemysłowe, jak i do 
stosowania w aplikacjach rzemieślniczych. Znacząco poprawia tole-
rancję ciasta podczas obróbki zarówno mechanicznej, jak i ręcznej, 
gwarantuje równomierny rozrost kęsów ciasta oraz zwiększa objętość 
produktu końcowego. Polepszacz Ecru pomaga uzyskać jasny miękisz 
o równomiernych porach, podnosi aspekt wizualny wypieku. Jest wy-
dajny w dozowaniu. Doskonale łączy jakość wypieku z ekonomiczno-
ścią i uniwersalnością stosowania.

SPOSÓB STOSOWANIA
0,3% w stosunku do mąki, czyli 0,3 kg polepszacza na 100 kg mąki 
(bezpośrednio do mąki przed miesieniem).

WARUNKI PRZECHOWYWANIA
Produkt przechowywać w szczelnie zamkniętym opakowaniu, 
w suchym i przewiewnym miejscu, bez dostępu światła słonecznego 
(maksymalna temperatura 25°C).

OPAKOWANIE
Worek 25 kg

UWAGA: Produkt może zawierać: mleko i pochodne, jaja i pochodne, 
soję i pochodne, sezam.
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każdego rodzaju
POLEPSZACZ DO PIECZYWA
ECRU

Lesaffre Polska S.A. 
46-250 Wołczyn, ul. Dworcowa 36, Polska
tel. +48 (77) 418 82 80, fax +48 (77) 418 82 99
www.lesaffre.pl

POLEPSZACZ

Nasi technolodzy z Baking Center ™ są do Twojej dyspozycji,
aby pomóc Ci w pełni korzystać z naszych produktów.

Nie wahaj się zadzwonić do nich.

Doskonale łączy 
jakość wypieku 
z ekonomicznością 
i uniwersalnością 
stosowania

��� usprawnia obróbkę ręczną i maszynową 
ciasta

��� zapewnia wysoką jakość produktu 
gotowego wytwarzanego zarówno  
metodami tradycyjnym, jak  
i nowoczesnymi

��� ekonomiczny w użyciu

��� gwarantuje równomierny rozrost ciasta

kgMasa netto:  25
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Lesaffre Polska S.A. 
46-250 Wołczyn, ul. Dworcowa 36, Polska
tel. +48 (77) 418 82 80, fax +48 (77) 418 82 99

POLEPSZACZ DO PIECZYWA
każdego rodzaju

�� uniwersalne i ekonomiczne 
zastosowanie 
�� zwiększa tolerancję ciasta 
podczas obróbki

Wartość odżywcza  w 100g produktu 
Wartość energetyczna                  1625 kJ / 386 kcal
Tłuszcz 11 g
w tym kwasy tłuszczowe nasycone 9,6 g
Węglowodany 62 g
w tym cukry 1 g
Błonnik 1,9 g
Białko 9,5 g
Sól* 0,01 g

SPOSÓB STOSOWANIA
0,3% w stosunku do mąki, czyli 0,3 kg polepszacza na 100 kg mąki 
(bezpośrednio do mąki przed miesieniem).

SKŁADNIKI
Mąka pszenna; emulgator: E472e; środki do przetwarzania mąki: 
enzymy*, kwas askorbinowy.
*Enzymy w procesie obróbki termicznej zostają dezaktywowane, dlatego też nie pełnią 
żadnej funkcji technologicznej w gotowym, wypieczonym wyrobie. W związku z tym nie 
podlegają obowiązkowi dalszego znakowania. 

ALERGENY
Może zawierać: mleko i pochodne, jaja i pochodne, soję i pochodne, 
sezam.

NAJLEPIEJ SPOŻYĆ PRZED / NR PARTII:  z boku opakowania

WARUNKI PRZECHOWYWANIA
Produkt przechowywać w szczelnie zamkniętym opakowaniu, w suchym 
i przewiewnym miejscu, bez dostępu światła słonecznego (maksymalna 
temperatura 25°C).
Zawiera ksylanazę, alfa-amylazę, amyloglukozydazę, lipazę, glukozo-
oksydazę, amylazę maltogenną. Może powodować wystąpienie reakcji 
alergicznej. Karta charakterystyki dostępna na żądanie.

*zawartość soli wynika wyłącznie z obecności 
naturalnie występującego sodu
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