
Akcja trwa
1.03-2.04.2021 r.



Akcja skierowana jest do Piekarzy i Cukierników, którzy w terminie od 1.03 - 2.04. br. 
dokonają zakupu produktów objętych akcją bezpośrednio od producenta - �rmy Lesa�re 
- lub dystrybutora. Za każde zakupy zbierasz punkty i wymieniasz je na nagrody!

Best Cream Delikatny krem o smaku waniliowym. Polecany do nadziewania produktów słodkich 
oraz jako dekoracja ciast i deserów. Idealny do użycia na zimno jak i do zapieku.

Masa makowa Mieszanka do produkcji masy makowej wysokiej jakości, w której mielony mak niebieski 
stanowi prawie 50%.  Wysoka wydajność mixu, naturalny zapach i kolor masy.

Korzystaj z  PROMOCJI WIELKANOCNEJ w terminie od 1.03 - 2.04. br.

Pr�ukty �ję� akcją:

Promocja Wie�anocna

Mieszanka ciasta kruchego do produkcji wszelkiego rodzaju ciast kruchych i półkruchych.

Mieszanka do wyrobu ciast biszkoptowo-tłuszczowych, polecana do wypieku babek.

Mieszanka do wyrobu wszelkiego rodzaju ciast biszkoptowo -tłuszczowych o smaku jogurtowym.

Mieszanka do wyrobu ciast biszkoptowo-tłuszczowych. Zapewnia  intensywny,  naturalny 
czekoladowy aromat  oraz delikatny i wilgotny miękisz  produktów �nalnych. 

Mieszanka do wyrobu ciast biszkoptowo-tłuszczowych. Produkty �nalne charakteryzują się dlugo 
utrzymującym świeżość miękiszem, o śmietankowym aromacie  oraz twarogowym smaku.

Mieszanka do wyrobu ciast biszkoptowo-tłuszczowych o smaku to�, 
polecana do wypieku wszelkiego rodzaju babek.

Mieszanka do wyrobu ciast biszkoptowo-tłuszczowych, szczególnie polecana do wypieku 
wszelkiego rodzaju babek o dużej objętości.

Kruche Extra
Extra Babka

Extra Babka XXL

Mieszanka do wyrobu ciast biszkoptowo-tłuszczowych o smaku cytrynowym, 
polecana do wypieku wszelkiego rodzaju babek.

Extra Babka
Cytrynowa  

Extra Babka To�   

Babka o smaku 
twarogu

Czekoladowe 

Jogo de Luxe           

Ciasto de  Luxe 

Czeko-Mu�n                  
Mieszanka do wyrobu czekoladowych mu�nek i babeczek. Gotowy wybór charakteryzuje się 
mocnym, czekoladowym smakiem i zapachem oraz długo zachowuje świeżość.

Mieszanka cukiernicza do wyrobu ciast biszkoptowo - tłuszczowych. 
Wyróżnia się  sprężystą strukturą idealnie utrzymującą  nadzienia i owoce.

Amarena 
premium
Bosco 
- owoce leśne

Nadzienie wieloowocowe. W skladzie min. owoce leśne jak jeżyna, malina, borówka.  
Termostabilne, do różnego rodzaju wyrobów cukierniczych, kremów, śmietany.

Nadzienie wiśniowe, z zawartością 60% owoców w soku własnym. Termostabilne.                                                           
Zastosowanie: do różnego rodzaju  ciast, ciastek, śmietany.

Kremy i m�y: dozowanie 1�%, opakowanie 10 kg

Nadzienia owocowe: wiaderko 12 kg

Mieszanki cukiernicze: dozowanie 1�%, opakowanie  10 kg; 25 kg

25 kg
25 kg

25 kg

10 kg

10 kg

10 kg

25 kg

25 kg

25 kg

25 kg

Mieszanka gwarantuje wysoką i niezawodną jakość produktu końcowego. Cechuje ją delikatny, 
puszysty miękisz i jednorodna struktura ciasta. Użyty na spody przyjmuje dużą ilość syropu.Biszkopt Extra 25 kg

Panneto                  
Mieszanka ciasta drożdżowego do produkcji babki drożdżowej, ciasta typu Panettone, 
drożdżówek, ciasta maślanego typu chałka i pączków - 20% 25 kg



Z�ady akc�
Każdy zakup produktów objętych promocją w ilościach od 50 kg do 1000 kg (5 progów) jest premio-
wany nagrodą rzeczową bądź cukierniczą i piekarską - do wyboru. 

Nagr�y 
rzeczowe

Nagr�y cukiernicze
i  piekarskie

Regulamin akcji dostępny w siedzibie Organizatora. 
Organizator zastrzega sobie prawo zmiany nagrody, na nagrodę tej samej wartości, w przypadku braku dostępności.

50 kg

PRÓG 1

Pulsoksymetr
napalcowy

Oczyszczacz powietrza
Xiaomi Air Puri�er Pro 

Butelka �ltrująca Da�
+ 2 �ltry w zestawie

Kamera sportowa 4K

Forma „Babka
wiedeńska” 0,5 kg
zestaw 4 szt.

Worek do wyciskania
jednorazowy 100 szt.

Kosze transportowe cukiernicze
 zestaw 6 szt.

Wózek pod kosze
piekarnicze
60 x 40 cm

Wózek platformowy, 
stalowy, składany

Pro�

100 kg

PRÓG 2

300 kg

PRÓG 3

500 kg

PRÓG 4

1000 kg

PRÓG 5

Nadzienie wiśniowe, z zawartością 60% owoców w soku własnym. Termostabilne.                                                           
Zastosowanie: do różnego rodzaju  ciast, ciastek, śmietany.

Zestaw 3w1 Nike
Bidon/worek na buty/torba




