الجمهور

ألنه يوجد  1000طريقة لصناعة الخبز،
ولكن خميرة واحدة فقط!

الجمهور
مع كونها تحظى بتقدير المستهلكين لجودة وأداء
منتجاتها ،تعرض  Saf‑instantخمائر مكيّفة لكل
أنواع الوصفات :الخبز ،الجاتوه ،وفطائر البيتزا ...

على مر السنين ،أصبحت  Saf‑instantعالمة تجارية
معروفة ،وتحظى بالشهرة والتقدير في جميع أنحاء العالم
حتى أصبحت المرجع الدولي في سوق الخميرة الجافة.

الجودة الحمراء
للمخبوزات قليلة السكر أو الخالية من السكر
(من صفر إلى  %10سكر على وزن الدقيق).

أصيلة
بكونها الخميرة الجافة الفورية األولى بالسوق ،ظلت
 Saf‑instantمحتفظة بتميزها عن طريق منح خمائر عالية
الجودة متاحة للجميع ،حتى في أصعب بيئات صناعة الخبز.

الجودة الذهبية
للمخبوزات المس ّكرة
(بدءا من  %5سكر على وزن الدقيق).

المميزات

كونها جاهزة لالستخدام ،تتو ّزع الخميرة  Saf‑instantبصورة
متجانسة داخل العجين .وهي تسمح بإنتاج خبز طيب النكهة ومنتفخ.

فريدة

ال تحتاج إلعادة ترطيبها قبل االستخدام.

أيا كان نوع الخبز أو طريقة اإلنتاج ،تمنح Saf‑instant

قدرة تخمير فائقة واستقرارا عاليا مع الزمن .لكونها منتج
لـ  LESAFFREذات الخبرة الكبيرة ،فإنه يتم تصنيع خميرة
 Saf‑instantفي وحدات إنتاجية فائقة الحداثة ،تضمن ثباتها
مع ضمان أمان غذائي ال يضاهى.

مبتكرة
تستفيد  Saf‑instantمن أحدث اكتشافات  LESAFFREفيما
يتعلق بالبحث ،وتحسّن بصورة مستمرة معروضاتها وأداء
خمائرها لالستجابة إلى أقصى حد لتطورات السوق.

مثالية للخبيز بالفرن وبآالت الخبز.
الحفظ لمدة طويلة :سنتان بدءا من تاريخ اإلنتاج ،عدا بالنسبة
للتنظيم الخاص.

التقديم
x xيتم توفير أشكال مختلفة وأحجام للتكييف لالستجابة لخصوصيات
األسواق :أكياس أحادية ،عبوات متعددة ،وحدات عرض ...
x xتتواجد في عبوات  125جرام مفرّغة ،أو في أكياس  11جرام.

تسويق جذاب
جهّزت  LESAFFREتجمع لوسائل الدعم المصممة خصيصا لتقوية
رؤية  Saf‑instantبالمتاجر ومساعدتك على تحسين مبيعاتك:
وحدات عرض ،دعاية بموقع البيع ،إعالنات ،ومتمايالت إعالنية...

موجهة إلى
عالمة تجارة
ّ
االبتكار
لوجودها في سوق ديناميكي ،يتسم بالتطور
الشديد ،فإن  Saf‑instantباستمرار منصتة
لمستهلكيها وتوسّع من نطاق معروضاتها
بتوفير منتجات دائما أفضل أداء وسهلة
االستخدام، Saf‑instant Plus :
...Saf‑instant Mix

لوسافر
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