
IMPROVER

stabilizing bread subjected 
to natural fermentation

BREAD 
IMPROVER

�� natural dough stabilizer
�� keeps bread fresh

MASTER

MASTER is an improver stabilizing bread subjected to natural 
fermentation. It works best in applications in small bakeries. It can be 
universally applied for wheat, mix and rye bread. Master significantly 
improves and stabilizes the processing of dough during long 
fermentation and ensures its even rise. Master improver prevents fast 
aging and consequently keeps bread fresh for a long time, at the same 
time giving bread higher visual and taste quality. It guarantees stable 
baking. The product is 100 % natural. The best results are achieved 
when used in combination with live liquid leaven – Creme de Levain.

USAGE
5% of used flour weight, i.e. 5 kg improver for 100 kg flour (directly 
into flour before kneading).

STORAGE
Store the product in tightly closed container, in a dry and ventilated 
place, without sunlight (maximum temperature 25°C).

PACKAGING
Bag 25 kg

CAUTION: The product may contain: milk and derivatives, eggs and derivatives, 
soya and derivatives, sesame.
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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
www.lesaffre.pl

Natural dough 
stabilizer

Our technologists in Baking Center ™ are at your disposal 
to help you take full advantage of our products.

Do not hesitate to call them.

IMPROVER

stabilizing bread subjected 
to natural fermentation

BREAD IMPROVER
MASTER

Master enables baking 
professionals:

��� to ensure exceptional softness and 
freshness of the products

��� natural composition, without “E”

��� process stabilization, improved tolerance

��� good rise of bread and uniform crumb

��� the best result is achieved when used with 
live liquid leaven – Creme de Levain

kgMasa netto:  25
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POLEPSZACZ
stabilizujący pieczywo poddawane naturalnej fermentacji

SPOSÓB STOSOWANIA
5% w stosunku do mąki, czyli 5 kg polepszacza na 100 kg mąki 
(bezpośrednio do mąki przed miesieniem).

SKŁADNIKI
Mąka pszenna wysokobiałkowa; gluten pszenny; 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).

��  naturalny stabilizator ciasta
�� wydłuża świeżość pieczywa

Wartość odżywcza  w 100g produktu 
Wartość energetyczna                  1588 kJ / 375 kcal
Tłuszcz 3,6 g
w tym kwasy tłuszczowe nasycone 0,9 g
Węglowodany 41 g
w tym cukry 1,3 g
Błonnik 3,5 g
Białko 42 g
Sól* 0,07 g

5 900269 430752

*zawartość soli wynika wyłącznie z obecności naturalnie 
występującego sodu
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