
Drożdże to...
Grzyby jednokomórkowe. Ich mikroskopijnej 
wielkości komórki są okrągłe. Drożdże odżywiają 
się martwą materią organiczną. Są więc saprofitami. 
Przekształcają cukier w dwutlenek węgla 
i alkohol, w wyniku czego uzyskują energię 
niezbędną do życia. Proces ten nazywamy 
fermentacją alkoholową.

Kto by kiedykolwiek pomyślał, że

DROŻDŻE
będą produktem przyszłości?

Założona we Francji w 1853, Grupa Lesaffre jest 
obecnie światowym liderem w produkcji drożdży. 
Grupa prowadzi działalność na pięciu kontynentach, 
posiada ponad 7000 pracowników.

Jaskółka – atrybut bliskości i lojalności, jest jednoczą-
cym symbolem Grupy na całym świecie.

Drożdże są korzystne dla 
zdrowia, bo zawierają:
- białka: około 20 aminokwasów
- witaminy: A, E, B1, B2, B3, B6, B7, B12, PP, C, kwas foliowy, 
beta-karoten
- związki mineralne: węgiel, wodór, tlen, azot, fosfor, 
a obok nich sód, wapń, magnez, siarka, potas, żelazo, 
miedź, mangan, cynk, bor, krzem, kobalt, molibden
- substancje zapasowe: węglowodany, kwasy 
tłuszczowe

www.lesaffre.pl

Drożdże w 70% składają się 
głównie z wody, pozostałość to 
sucha masa, w której:

sole mineralne 7%

cukry 40%

tłuszcze 3%

białka 50%

Pracujemy wspólnie, by lepiej 
odżywiać i chronić naszą planetę.
Pracujemy wspólnie, by lepiej 
odżywiać i chronić naszą planetę.



Jeżeli mielibyśmy ułożyć obok siebie wszystkie 
komórki drożdży zawarte w jednokilowym bloku 
drożdży, utworzyłyby one łańcuch o długości 
42 000 km, czyli więcej niż wynosi obwód Ziemi!

Czym są drożdże?
Drożdże to maleńkie grzyby jednokomórkowe,
które są klasyfikowane przez naukowców
jako mikroorganizmy.
Najpopularniejsza odmiana drożdży to
Saccharomyces cerevisiae*

„Tak jak woda, komórki drożdży
występują w naturze i tak jak woda, drożdże
są niezbędne do zrobienia chleba”.

Jakie są zastosowania 
    drożdży?

W zależności od wybranego szczepu drożdży 
oraz sposobu w jaki on się rozmnaża, drożdże 
mogą być wykorzystywane do produkcji pie-

czywa i wyrobów cukierniczych, żywienia ludzi 
i zwierząt, warzenia piwa oraz do produkcji: 

wina, kosmetyków, perfum, biopaliw. 

Preparaty oparte na bazie drożdży 
stanowią ponad to bardzo dobrą, 

całkowicie biologiczną – 
więc i bezpieczną alternatywę 

dla chemicznych środków 
ochrony roślin w rolnictwie 

ekologicznym.

Komórka drożdży ma kształt okrągły
i można zobaczyć ją jedynie
pod mikroskopem, ponieważ
ma zaledwie 6-8 tysięcznych milimetra.

Przekrojowy widok
komórki drożdży

ściana komórki
blizna pąka

cytoplazma

jądro
komórkowe

błona jądra
komórkowego

mitochondria

błona
cytoplazma-
tyczna

Komórki drożdży widziane 
pod mikroskopem elektronowym

To Louis Pasteur w połowie
XIX wieku stwierdził,

że drożdże odpowiadają 
za proces fermentacji

*Saccharomyces cerevisiae - organizmy eukariotyczne 
mające ogromne znaczenie dla różnych gałęzi 
przemysłu ze względu na swe właściwości.


