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MIESZANKI PIEKARSKIE:

25 %

30 %

8 ZIAREN

OWSIANY

- wysokiej jakości mieszanka piekarska o naturalnym składzie, do wypie-
ku pieczywa mieszanego. Skórka pieczywa jest cienka i chrupiąca, 
a wyjatkowego charakteru nadaje delikatny, mleczny smak i niezwykle 
subtelny aromat.

-  mix do produkcji wieloziarnistego pieczywa mieszanego o naturalnym 
składzie. Z uwagi na bogaty skład zalicza się do segmentu żywności funk-
cjonalnej. Jest źródłem magnezu, cynku, żelaza i białka. Wyróżnia się 
wysoką zawartością fosforu i błonnika pokarmowego.

- mieszanka do produkcji wieloziarnistego pieczywa mieszanego. 
Główne składniki to: płatki żyta, słonecznik i siemię lniane brązowe. 
Aż 25% to owies - w postaci płatków górskich oraz mąki pełnoziarnistej. 
To źródło fosforu, magnezu, miedzi i białka. Wyróżnia się wysoką zawar-
tością manganu i kwasów tłuszczowych OMEGA-3.

- chleb z tej mieszanki to tradycyjne pieczywo ze Wschodu. Ma wyjątko-
wo aromatyczny i ciemny miękisz oraz słodki posmak, który zawdzięcza 
słodowi żytniemu oraz ekstraktowi kawy zbożowej. Wypieczony chleb 
ma tradycyjny wygląd oraz długo zachowuje świeżość. Nuta kolendry  
podkreśla wyjątkowy smak oraz aromat wypieku. 

- kremowy i elastyczny miękisz, duże pory, cienka i chrupiąca skórka 
o złocistej barwie idealnie charakteryzują typową francuską bagietkę 
wytworzoną z tej mieszanki. Produkt daje możliwość adaptacji różnych 
receptur. Dodatek przefermentowanej mąki pszennej zastępuje koniecz-
ność dodawania konserwantu podczas produkcji.

- mieszanka do produkcji pieczywa pszennego, szczególnie polecany dla 
diabetyków oraz pacjentów z zaburzeniami glikemii poposiłkowej (niski 
indeks glikemiczny pieczywa - 42,7%).  Kompozycja ziaren m.in. słonecz-
nika, siemienia lnianego, pestek dyni tworzy idealną dawkę energii, 
pozwalając cieszyć się tradycyjnym smakiem i aromatem zdrowego 
pieczywa. 

- wysokiej jakości mieszanka piekarska do produkcji bułek ziemniacza-
nych. Wyróżnia ją zestawienie trzech kontrastowych składników. Płatki 
ziemniaczane sprawiają, że wypieki mają subtelny aromat, słodowane 
płatki żytnie nadają wypiekom słodowy smak i wyrazistość, natomiast 
zakwas z pszenicy durum wnosi kwaskową nutę.

- mieszanka do produkcji bułek żytnich, które cechuje tradycyjny, natu-
ralny smak i aromat oraz długotrwała świeżość.

PRODUKTY  OBJĘTE  AKCJĄ 

DOZOWANIE

Akcja skierowana jest do Piekarzy i Cukierników, którzy w terminie 
od 4.05. do 2.07. br. dokonają zakupu produktów objętych akcją bezpośred-
nio od producenta - firmy Lesaffre - lub za pośrednictwem dystrybutora. 
Za każde zakupy zbierasz punkty i wymieniasz je na nagrody!

PRADAWNY

BORODYŃSKI

BAGIETKA 
FRANCUSKA 

CHLEB ZIARNISTY
O NISKIM 
INDEKSIE
GLIKEMICZNYM 

ZIEMNIACZANA 30 %

50 %

10 %

30 %

40 %

50 %
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Promocja 
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CHLEB

CHLEB

CHLEB

CHLEB

BUŁKA

BUŁKA ŻYTNIA

KOD 100005862

KOD 100007729

KOD 100007804

KOD 100009307

KOD 100010059

KOD 100009729

KOD 100006631

KOD 100007910

Opakowanie 25 kg

Opakowanie 25 kg

Opakowanie 25 kg

Opakowanie 25 kg

Opakowanie 25 kg

Opakowanie 25 kg

Opakowanie 25 kg

Opakowanie 25 kg



Zasady AKCJIZasady AKCJI
Każdy zakup produktów objętych promocją w ilościach 
od 100 kg do 3000 kg (7 progów) jest premiowany nagrodą 
rzeczową (indywidualną) - do wyboru. 

PROGI

100 kg  -  

PRÓG 1

250 kg

PRÓG 2

500 kg

PRÓG 3

700 kg

PRÓG 4

1400 kg

PRÓG 5

2100 kg

PRÓG 6

3000 kg

PRÓG 7

Czapka z daszkiem Nike

WITTCHEN - Walizka kabinowa z ABS-uOkulary polaryzacyjne Polaroid

Lodówka turystyczna 50 LSłuchawki bezprzewodowe JBL

Chłodziarka do win Midea  (14 butelek) Okulary Ray Ban polaryzacyjne unisex

Rower holenderski ELOPS męskiRoomba iROBOT

Hulajnoga Xiaomi Watch Series 6 Apple

Orbitrek 

Energetic BodyGrill gazowy Weber

NAGRODY RZECZOWE

Śpiwór turystyczny Sportvida

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


