¡Porquê existem 1000 formas de fazer pão,
mas só um fermento!

Público em Geral
Ao longo dos anos, Saf-instant tornou-se uma marca
conhecida, reconhecida e apreciada em todo o Mundo e
agora é um produto líder de mercado no setor de fermento
seco.

Muito popular entre os consumidores devido à
qualidade de seus produtos, Saf-instant oferece
fermentos adequados para todos os tipos de
receitas: pães, bolos e pizzas.
Qualidade Vermelho
para massas sem açúcar ou levemente adoçadas
(0 a 10% de açúcar por conteúdo de farinha).

Autêntica
O primeiro fermento seco do mercado, Saf-instant rapidamente
revolucionou a panificação oferecendo um fermento de alta
qualidade, acessível a todos, mesmo nos ambientes mais
difíceis de se fazer pão.

Qualidade Ouro
para massas doces (a partir de 5% de açúcar por peso
da farinha).

Vantagens
 Pronto para o uso, Saf-instant proporciona uma

Única
Independente do tipo de pão ou método de produção, Safinstant oferece poder de fermentação superior e grande
estabilidade. Criado por especialistas da Lesaffre, o fermento
Saf-instant é produzido em estruturas extremamente modernas
que garantem qualidade homogênea e segurança alimentar
incomparáveis.

Inovadora
Saf-instant conta com todos os benefícios da Lesaffre em termos
de pesquisa, e continua a melhorar o desempenho de seus
fermentos e adapta seus produtos de acordo com as mudanças
de mercado.

distribuição igual do fermento na massa. Isso ajuda na
criação de um pão saboroso e com crescimento uniforme.
 Não é necessário acrescentar água antes de usar.
 Ideal para fazer pão no forno e em panificadoras
(máquina para fazer pão).
 Longa validade, 2 anos da data de produção,
a menos que seja indicado o contrário

Embalagem
• Vários tamanhos e tipos de embalagem estão disponíveis
para o consumidor no mercado: pacotes individuais, caixas
com vários pacotes e displays.
• Disponível em pacotes a vácuo de 125g ou em sachês de 11g.

Merchandising
Lesaffre desenvolveu uma gama de materiais para marketing
especificamente projetados para aumentar a visibilidade
da Saf-instant nos pontos de venda e otimizar as vendas:
unidades de display, propaganda, pôsteres, cartões de
prateleiras…

Uma marca engrenada
na direção da inovação
Em um mercado constantemente em evolução,
Saf-instant está sempre atenta às exigências
de seus consumidores enquanto expande sua
gama para incluir produtos ainda melhores
e mais fáceis de utilizar:
Saf-instant Plus, Saf-instant Mix...
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