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Symbol

Nazwa towaru
Masa netto

Jednostka Kod kreskowy

Składniki

Dni
ważności

101

Chleb zw. (0,50 kg)

szt.

5907800455014

1

Rodzaj pieczywa: pszenno-żytnie
Składniki: Mąka PSZENNA (51%), woda, mąka ŻYTNIA (22%), sól, drożdże, gluten PSZENNY, mąka SOJOWA, olej
rzepakowy, środek do przetwarzania mąki: kwas askorbinowy.
Może dodatkowo zawierać: sezam, łubin, mleko, jaja, orzechy: arachidowe, laskowe, włoskie, migdały
Wyprodukowano na naturalnym kwasie.
Przechowywać w suchym i chłodnnym miejscu

1012

Chleb zwykły (0,50 kg) szt.
z makiem

5904277104131

1

Rodzaj pieczywa: pszenno-żytnie
Składniki: Mąka PSZENNA (51%), woda, mąka ŻYTNIA (22%), sól, drożdże, mak (1%), gluten PSZENNY, mąka
SOJOWA, olej rzepakowy, środek do przetwarzania mąki: kwas askorbinowy.
Wyprodukowano na naturalnym kwasie
Przechowywać w suchym i chłodnnym miejscu
Może dodatkowo zawierać: sezam, łubin, mleko, jaja, orzechy: arachidowe, laskowe, włoskie, migdały

102

Chleb zwykły krojony
paczk. (0,50 kg)

szt.

5907800455021

3

Rodzaj pieczywa: pszenno-żytnie
Składniki: Mąka PSZENNA (51%), woda, mąka ŻYTNIA (22%), sól, drożdże, gluten PSZENNY, mąka SOJOWA, olej
rzepakowy, środek do przetwarzania mąki: kwas askorbinowy.
Może dodatkowo zawierać: sezam, mleko, jaja, orzechy: arachidowe, laskowe, włoskie, migdały
Wyprodukowano na naturalnym kwasie.
Przechowywać w suchym i chłodnnym miejscu

1065

Chleb żytnio -pszenny
foremkowy (0,40 kg)

szt.

5904277107965

1

Składniki: naturalny zakwas ŻYTNI: [woda, mąka ŻYTNIA (15%)*], mąka PSZENNA (33%), mąka ŻYTNIA (18%),
woda, płatki ziemniaczane, drożdże, sól, środek do przetwarzania mąki: kwas askorbinowy.
*w produkcie
Może dodatkowo zawierać: soję, łubin, sezam, mleko, jaja, orzechy: włoskie, laskowe, arachidowe, migdały
Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu

1093

Chleb żytni z płatkami
owsianymi (0,50 kg)

szt.

5904277107972

1

Składniki:Mąka ŻYTNIA (62%), woda, żur piekarski: (otręby ŻYTNIE, mąka ŻYTNIA, regulator kwasowości: kwas
mlekowy, regulator kwasowości: kwas octowy otrzymywany na drodze fermentacji; drożdże), płatki OWSIANE 3%,
drożdże, płatki ziemiaczane, sól, gluten PSZENNY, mąka kukurydziana, mąka PSZENNA, emulgator:E472e, cukier,
regulator kwasowości:kwas mlekowy, przeciwutleniacz: kwas askorbinowy, regulator kwasowości:kwas cytrynowy,
środek do przetwarzania mąki: kwas askorbinowy
Może dodatkowo zawierać: sezam, łubin, mleko, jaja, orzechy: arachidowe, włoskie, laskowe, migdały
Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu

1113

Chleb pszenno-żytni
(0,40 kg)

szt.

5904277107989

1

Składniki: Mąka PSZENNA (57%), naturalny zakwas ŻYTNI ( woda, mąka ŻYTNIA (10%)*), mąka ŻYTNIA (7%), woda,
drożdże, sól, mak, gluten PSZENNY, mąka SOJOWA, olej rzepakowy, środek do przetwarzania mąki: kwas
askorbinowy.
* w produkcie
Może dodatkowo zawierać: sezam,łubin, mleko, jaja, orzechy: arachidowe, laskowe, włoskie, migdały
Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu

Strona 1 z 60

Producent: AL Piekarnia-Cukiernia spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. 84-105 Karwia, ul. Złota 50, tel. 586749148, e-mail:biuro@konkol.pl
Wydano dnia: 05.03.2019
112

Chleb razowy zwykły
szt.
(0,50kg) krojony paczk.

5907800455137

4

CHLEB RAZOWY ZWYKŁY
KROJONY
Rodzaj pieczywa: żytnio-pszenne
Składniki: Naturalny zakwas żytni (45%) [woda, mąka żytnia razowa (18%*), mąka żytnia (3%*)], mąka żytnia razowa
(15%), mąka żytnia (9%), mąka pszenna (9% ), woda, olej rzepakowy, płatki ziemniaczane, ekstrakt słodowy
jęczmienny, drożdże, sól, polepszacz: kwas askorbinowy.
*w produkcie
Może dodatkowo zawierać: soję, sezam, mleko, jaja, łubin, orzechy: arachidowe, włoskie, laskowe, migdały.
Wyprodukowano na naturalnym zakwasie.
Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu

113

Chleb razowy zwykły
(0,50kg)

szt.

5907800455120

1

CHLEB RAZOWY ZWYKŁY
Rodzaj pieczywa: żytnio-pszenne
Składniki: Naturalny zakwas ŻYTNI (45%) [woda, mąka ŻYTNIA razowa (18%*), mąka ŻYTNIA (3%*)], mąka ŻYTNIA
razowa (21%), mąka ŻYTNIA (9%), mąka PSZENNA (9% ), woda, olej rzepakowy, płatki ziemniaczane, ekstrakt
słodowy JĘCZMIENNY, drożdże, sól, środek do przetwarzania mąki: kwas askorbinowy.
*w produkcie
Może dodatkowo zawierać: soję, sezam, mleko, jaja, łubin, orzechy: arachidowe, włoskie, laskowe, migdały.
Wyprodukowano na naturalnym zakwasie.
Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu

116

Chleb razowy ze
szt.
słonecznikiem (0,50 kg)
krojony paczk.

5907800455168

4

Rodzaj pieczywa: żytnio-pszenne
Składniki: naturalny zakwas ŻYTNI (50%) [woda, mąka ŻYTNIA razowa (20%)*, mąka ŻYTNIA (4%)*], ziarna
słonecznika (14%),woda, mąka ŻYTNIA razowa (9%), mąka ŻYTNIA (9%), mąka PSZENNA (9%), olej rzepakowy, płatki
ziemniaczane, sól, drożdże, ekstrakt słodowy JĘCZMIENNY, środek do przetwarzania mąki: kwas askorbinowy.
*w produkcie
Może dodatkowo zawierać: soję, sezam, mleko, jaja, łubin, gorczycę, orzechy: arachidowe, włoskie, laskowe, migdały
Wyprodukowano na naturalnym zakwasie.
Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu

117

Chleb razowy ze
słonecznikiem 0,5 kg

5907800455175

1

Rodzaj pieczywa: żytnio-pszenne
Składniki: naturalny zakwas ŻYTNI (50%) [woda, mąka ŻYTNIA razowa (20%)*, mąka ŻYTNIA (4%)*], ziarna
słonecznika (14%),woda, mąka ŻYTNIA razowa (9%), mąka ŻYTNIA (9%), mąka PSZENNA (9%), olej rzepakowy, płatki
ziemniaczane, sól, drożdże, ekstrakt słodowy JĘCZMIENNY, środek do przetwarzania mąki: kwas askorbinowy.
*w produkcie
Może dodatkowo zawierać: soję, sezam, mleko, jaja, łubin, gorczycę, orzechy: arachidowe, włoskie, laskowe, migdały
Wyprodukowano na naturalnym zakwasie.
Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu.

szt.
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1

Rodzaj pieczywa: żytnio-pszenne
Składniki: naturalny zakwas ŻYTNI (50%) [woda, mąka ŻYTNIA razowa (20%)*, mąka ŻYTNIA (4%)*], ziarna
słonecznika (14%),woda, mąka ŻYTNIA razowa (9%), mąka ŻYTNIA (9%), mąka PSZENNA (9%), olej rzepakowy, płatki
ziemniaczane, sól, drożdże, ekstrakt słodowy JĘCZMIENNY, środek do przetwarzania mąki: kwas askorbinowy.
*w produkcie
Może dodatkowo zawierać: soję, sezam, mleko, jaja, łubin, gorczycę, orzechy: arachidowe, włoskie, laskowe, migdały
Wyprodukowano na naturalnym zakwasie.
Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu.

5907800455335

1

Rodzaj pieczywa: pszenne graham
Składniki: mąka PSZENNA graham (43%), woda, mąka PSZENNA (18%), mieszanka piekarnicza [GLUTEN
PSZENNY, emulgatory: E 482, E 472e, suchy zakwas PSZENNY (mąka PSZENNA, kultura starterowa), dekstroza,
cukier, otręby PSZENNE, ekstrakt słodu (słód JĘCZMIENNY, woda), olej rzepakowy, olej palmowy, prażona mąka
słodowa PSZENNA, SERWATKA w proszku, regulator kwasowości: E 341, środek do przetwarzania mąki: E 300 ],
drożdże, sól, środek do przetwarzania mąki: kwas askorbinowy.
Może dodatkowo zawierać: soję, sezam, mleko, łubin, jaja, orzechy: włoskie, laskowe, arachidowe, migdały.
Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu.

szt.

5904277100072

1

Rodzaj pieczywa: pszenne graham
Składniki: mąka PSZENNA graham (43%), woda, mąka PSZENNA (18%), mieszanka piekarnicza [GLUTEN
PSZENNY, emulgatory: E 482, E 472e, suchy zakwas PSZENNY (mąka PSZENNA, kultura starterowa), dekstroza,
cukier, otręby PSZENNE, ekstrakt słodu (słód JĘCZMIENNY, woda), olej rzepakowy, olej palmowy, prażona mąka
słodowa PSZENNA, SERWATKA w proszku, regulator kwasowości: E 341, środek do przetwarzania mąki: E 300 ],
drożdże, sól, środek do przetwarzania mąki: kwas askorbinowy.
Może dodatkowo zawierać: soję, sezam, mleko, łubin, jaja, orzechy: włoskie, laskowe, arachidowe, migdały.
Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu.

szt.

5904277104209

1

Rodzaj pieczywa: pszenne graham
Składniki: mąka PSZENNA graham (43%), woda, mąka PSZENNA (18%), mieszanka piekarnicza [GLUTEN
PSZENNY, emulgatory: E 482, E 472e, suchy zakwas PSZENNY (mąka PSZENNA, kultura starterowa), dekstroza,
cukier, otręby PSZENNE, ekstrakt słodu (słód JĘCZMIENNY, woda), olej rzepakowy, olej palmowy, prażona mąka
słodowa PSZENNA, SERWATKA w proszku, regulator kwasowości: E 341, środek do przetwarzania mąki: E 300 ],
drożdże, sól, środek do przetwarzania mąki: kwas askorbinowy.
Może dodatkowo zawierać: soję, sezam, mleko, łubin, jaja, orzechy: włoskie, laskowe, arachidowe, migdały.
Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu.

1171

Chleb razowy ze
słonecznikiem 0,30 kg

szt.

120

Chlebek graham do
szt.
żurku - okrągły 0,25 kg

1201

Chlebek do żurku WAZA 0,45 kg

1202

Chlebek graham do
żurku - kwadratowy
0,25 kg
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1203

Chlebek do żurku Jasny 0,25 kg

szt.

5904277100263

1

Rodzaj pieczywa: pszenne graham
Składniki: mąka PSZENNA graham (43%), woda, mąka PSZENNA (18%), mieszanka piekarnicza [GLUTEN
PSZENNY, emulgatory: E 482, E 472e, suchy zakwas PSZENNY (mąka PSZENNA, kultura starterowa), dekstroza,
cukier, otręby PSZENNE, ekstrakt słodu (słód JĘCZMIENNY, woda), olej rzepakowy, olej palmowy, prażona mąka
słodowa PSZENNA, SERWATKA w proszku, regulator kwasowości: E 341, środek do przetwarzania mąki: E 300 ],
drożdże, sól, środek do przetwarzania mąki: kwas askorbinowy.
Może dodatkowo zawierać: soję, sezam, mleko, łubin, jaja, orzechy: włoskie, laskowe, arachidowe, migdały.
Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu.

1211

Tost pszenny (0,55 kg) szt.
krojony paczk. PROMOCJA

5907800455281

6

Rodzaj pieczywa: pszenne
Składniki: Mąka PSZENNA (68%), woda, drożdże, olej rzepakowy, cukier, sól, środek do przetwarzania mąki: kwas
askorbinowy; substancja konserwująca: E281.
Może dodatkowo zawierać: sezam, soję, łubin, mleko, jaja, orzechy: arachidowe, włoskie, laskowe, migdały
Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu.

122

Chleb wieloziarnisty
(0,50 kg)

szt.

5907800455304

1

Rodzaj pieczywa: pszenno-żytnie z dodatkiem ziaren
Składniki: mąka PSZENNA(47%), naturalny zakwas ŻYTNI (30%) [woda, mąka ŻYTNIA (12%*)], mieszanka
wieloziarnista (15%) (nasiona siemienia lnianego, ziarna słonecznika, ziarna SOI, płatki OWSIANE, ziarna ŻYTA, ziarna
PSZENICY, ziarna OWSA, ziarna JĘCZMIENIA, nasiona SEZAMU), woda, drożdże, sól, gluten PSZENNY, mąka
SOJOWA, olej rzepakowy, środek do przetwarzania mąki: kwas askorbinowy.
*- w produkcie
Może dodatkowo zawierać: mleko, jaja, łubin, orzechy: arachidowe, włoskie, laskowe, migdały
Wyprodukowano na naturalnym zakwasie.
Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu

1222

Chleb wieloziarnisty
(0,50 kg) krojony
paczk.

szt.

5904277100089

3

Rodzaj pieczywa: pszenno-żytnie z dodatkiem ziaren
Składniki: mąka pszenna (47%), naturalny zakwas żytni (30%) [woda, mąka żytnia (12%*)], mieszanka wieloziarnista
(15%) (siemię lniane, ziarna słonecznika, ziarna soi, płatki owsiane, ziarna żyta, ziarna pszenicy, ziarna owsa, ziarna
jęczmienia, nasiona sezamu), woda, drożdże, sól, gluten pszenny, mąka sojowa, olej rzepakowy, środek do
przetwarzania mąki: kwas askorbinowy.
*- w produkcie
Może dodatkowo zawierać: mleko, jaja, orzechy: arachidowe, włoskie, laskowe, migdały
Wyprodukowano na naturalnym zakwasie.
Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu

1224

Chleb bogactwo ziaren szt.
350g

1

Chleb bogactwo ziaren
Rodzaj pieczywa: pszenno-żytnie z dodatkiem ziaren
Składniki: mąka PSZENNA (46%), naturalny zakwas ŻYTNI (30%) [woda, mąka ŻYTNIA (12%*)], mieszanka
wieloziarnista (15%): (siemię lniane, ziarna słonecznika,
ziarna SOI, płatki OWSIANE, ziarna ŻYTA, ziarna PSZENICY, ziarna OWSA, ziarna JĘCZMIENIA, nasiona SEZAMU),
woda, drożdże, sól, środek do przetwarzania mąki: kwas askorbinowy.
*w produkcie
Może dodatkowo zawierać: mleko, jaja, łubin, orzechy: arachidowe, włoskie, laskowe, migdały
Wyprodukowano na naturalnym zakwasie.
Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu.
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1226

Chleb bogactwo ziaren szt.
350g krojone paczk.

5904277103677

3

Chleb bogactwo ziaren krojony
Rodzaj pieczywa: pszenno-żytnie z dodatkiem ziaren
Składniki: mąka PSZENNA (46%), naturalny zakwas ŻYTNI (30%) [woda, mąka ŻYTNIA (12%*)], mieszanka
wieloziarnista (15%): (siemię lniane, ziarna słonecznika,
ziarna SOI, płatki OWSIANE, ziarna ŻYTA, ziarna PSZENICY, ziarna OWSA, ziarna JĘCZMIENIA, nasiona SEZAMU),
woda, drożdże, sól.
*w produkcie
Może dodatkowo zawierać: mleko, jaja, orzechy: arachidowe, włoskie, laskowe, migdały
Wyprodukowano na naturalnym zakwasie.
Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu.

1231

Chleb Krajan ( 0,50 kg) szt.

5904277106714

1

Rodzaj pieczywa: pszenno-żytnie
Składniki: woda, mąka PSZENNA (36%) , mąka ŻYTNIA (16%) , siemię lnu (brązowe i złote), słonecznik, drożdże, sól,
błonnik PSZENNY, słody JĘCZMIENNE, regulator kwasowości: kwas cytrynowy, skrobia PSZENNA, serwatka w
proszku (z MLEKA), substancja zagęszczająca: guma guar, emulgatory( E472e, lecytyna SOJOWA),mąka SOJOWA,
środek do przetwarzania mąki - kwas askorbinowy, enzymy (GLUTEN).
Może dodatkowo zawierać: sezam, jaja, łubin, orzechy: włoskie, laskowe, arachidowe, migdały.
CHARAKTERYZUJE SIĘ ZWIĘKSZONYM UDZIAŁEM BŁONNIKA.
Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu.
Wartość odżywcza w 100 g produktu : wartość energetyczna: 1086kJ/ 259 kcal; tłuszcz: 5,5 g; w tym kwasy tł.
nasycone: 0,6 g ; węglowodany: 44 g, w tym cukry: 0,8 g; błonnik: 5 g; białko: 8,6 g; sól: 1,21 g.

1232

Chleb Krajan ( 0,50 kg) szt.
krojony paczk.

5904277106722

3

Rodzaj pieczywa: pszenno-żytnie
Składniki: woda, mąka PSZENNA (36%) , mąka ŻYTNIA (16%) , siemię lnu (brązowe i złote), słonecznik, drożdże, sól,
błonnik PSZENNY, słody JĘCZMIENNE, regulator kwasowości: kwas cytrynowy, skrobia PSZENNA, serwatka w
proszku (z MLEKA), substancja zagęszczająca: guma guar, emulgatory( E472e, lecytyna SOJOWA),mąka SOJOWA,
środek do przetwarzania mąki - kwas askorbinowy, enzymy (GLUTEN).
Może dodatkowo zawierać: sezam, jaja, łubin, orzechy: włoskie, laskowe, arachidowe, migdały.
CHARAKTERYZUJE SIĘ ZWIĘKSZONYM UDZIAŁEM BŁONNIKA.
Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu.
Wartość odżywcza w 100 g produktu : wartość energetyczna: 1086kJ/ 259 kcal; tłuszcz: 5,5 g; w tym kwasy tł.
nasycone: 0,6 g ; węglowodany: 44 g, w tym cukry: 0,8 g; błonnik: 5 g; białko: 8,6 g; sól: 1,21 g.

1251

Chleb z lnem (0,40 kg) szt.

5904277107743

1

Rodzaj pieczywa: pszenno-żytnie z lnem
Składniki: mąka PSZENNA (31%), woda, mąka PSZENNA graham (16%), siemię lniane (13%), mąka ŻYTNIA, drożdże,
sól, środek wypiekowy: (mąka słodowa JĘCZMIENNA, ekstrakt słodowy JĘCZMIENNY), gluten PSZENNY, mąka
SOJOWA, olej rzepakowy, środek do przetwarzania mąki: kwas askorbinowy.
Wyprodukowano na naturalnych zakwasach piekarskich.
Może dodatkowo zawierać: sezam, łubin, mleko, jaja, orzeszki arachidowe, orzechy.
Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu.
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1252

Chleb z lnem (0,40 kg) szt.
krojony paczk.

5904277107750

3

Rodzaj pieczywa: pszenno-żytnie z lnem
Składniki: mąka PSZENNA (31%), woda, mąka PSZENNA graham (16%), siemię lniane (13%), mąka ŻYTNIA, drożdże,
sól, środek wypiekowy: (mąka słodowa JĘCZMIENNA, ekstrakt słodowy JĘCZMIENNY), gluten PSZENNY, mąka
SOJOWA, olej rzepakowy, środek do przetwarzania mąki: kwas askorbinowy.
Wyprodukowano na naturalnych zakwasach piekarskich.
Może dodatkowo zawierać: sezam, łubin, mleko, jaja, orzeszki arachidowe, orzechy.
Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu.

1253

Chleb ziemniaczany
(0,40 kg)

szt.

5904277107767

1

Rodzaj pieczywa: pszenno-żytnie z dodatkiem ziemniaków
Składniki: mąka PSZENNA, zakwas ziemniaczany 12,5%: (kawałki ziemniaków 9,8%*, płatki ziemniaczane 1,2%*, sól,
mielone produkty PSZENICY, ocet winny, słód JĘCZMIENNY, przyprawy); mąka ŻYTNIA, maślanka: (MAŚLANKA,
MLEKO, żywe kultury bakterii mlekowych); woda, płatki ziemniaczane 3%, drożdże, tłuszcz wieprzowy, gluten
PSZENNY, mąka SOJOWA, olej rzepakowy, środek do przetwarzania mąki: kwas askorbinowy
.*-zawartość w wyrobie gotowym
Może dodatkowo zawierać: sezam, łubin, jaja, orzeszki arachidowe, orzechy.
Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu.

1254

Chleb ziemniaczany
(0,40 kg) krojony
paczk.

szt.

5904277107774

3

Rodzaj pieczywa: pszenno-żytnie z dodatkiem ziemniaków
Składniki: mąka PSZENNA, zakwas ziemniaczany 12,5%: (kawałki ziemniaków 9,8%*, płatki ziemniaczane 1,2%*, sól,
mielone produkty PSZENICY, ocet winny, słód JĘCZMIENNY, przyprawy); mąka ŻYTNIA, maślanka: (MAŚLANKA,
MLEKO, żywe kultury bakterii mlekowych); woda, płatki ziemniaczane 3%, drożdże, tłuszcz wieprzowy, gluten
PSZENNY, mąka SOJOWA, olej rzepakowy, środek do przetwarzania mąki: kwas askorbinowy.
*-zawartość w wyrobie gotowym
Może dodatkowo zawierać: sezam, łubin, jaja, orzeszki arachidowe, orzechy.
Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu.

1255

Chleb kukurydziany
(0,30 kg)

szt.

5904277107781

1

Rodzaj pieczywa: pszenne z dodatkiem kukurydzy
Składniki: mąka PSZENNA, woda, mieszanka piekarnicza: (kukurydza 13%*: semolina, preżelatynizowana mąka
kukurydziana, płatki kukurydziane; gluten PSZENNY, olej roślinny palmowy, słodka SERWATKA w proszku; emulgatory:
E472e, E322; cukier, regulator kwasowości: E262; aromat, kwasy: kwas cytrynowy, kwas mlekowy; środek do
przetwarzania mąki: kwas askorbinowy); cebula prażona: (cebula, olej palmowy, mąka pszenna, sól); ziarna
słonecznika, drożdże, sól, gluten PSZENNY, mąka SOJOWA, olej rzepakowy, środek do przetwarzania mąki: kwas
askorbinowy.
*- zawartość w wyrobie gotowym
Może dodatkowo zawierać: sezam, łubin, jaja, mleko, orzechy: arachidowe, włoskie, laskowe, migdały.
Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu

1256

Chleb kukurydziany
(0,30 kg) krojony
paczk.

szt.

5904277107798

3

Rodzaj pieczywa: pszenne z dodatkiem kukurydzy
Składniki: mąka PSZENNA, woda, mieszanka piekarnicza: (kukurydza 13%*: semolina, preżelatynizowana mąka
kukurydziana, płatki kukurydziane; gluten PSZENNY, olej roślinny palmowy, słodka SERWATKA w proszku; emulgatory:
E472e, E322; cukier, regulator kwasowości: E262; aromat, kwasy: kwas cytrynowy, kwas mlekowy; środek do
przetwarzania mąki: kwas askorbinowy); cebula prażona: (cebula, olej palmowy, mąka PSZENNA, sól); ziarna
słonecznika, drożdże, sól, gluten PSZENNY, mąka SOJOWA, olej rzepakowy, środek do przetwarzania mąki: kwas
askorbinowy.
*- zawartość w wyrobie gotowym
Może dodatkowo zawierać: sezam, łubin, jaja, mleko, orzechy: arachidowe, włoskie, laskowe, migdały.
Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu
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2

Rodzaj pieczywa: żytnie ze słonecznikiem
Składniki: Mąka ŻYTNIA (48%), woda, słonecznik 16%, żur piekarski: (otręby ŻYTNIE, mąka ŻYTNIA, regulatory
kwasowości: E270, E260, prażone ziarna zbóż, drożdże), płatki ziemniaczane, drożdże, sól, mieszanka piekarska:
(gluten PSZENNY, mąka kukurydziana, mąka PSZENNA, emulgator: E472e, cukier, regulator kwasowości: E270, E300,
przeciwutleniacz: kwas askorbinowy).
Może dodatkowo zawierać: soję, sezam, łubin, mleko, jaja, orzechy: arachidowe, włoskie, laskowe, migdały
Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu.

1

Rodzaj pieczywa: pszenno-żytnie
Składniki: Mąka PSZENNA (51%), woda, mąka ŻYTNIA (22%), sól, drożdże, gluten PSZENNY, mąka SOJOWA, olej
rzepakowy, środek do przetwarzania mąki: kwas askorbinowy.
Może dodatkowo zawierać: sezam, łubin, mleko, jaja, orzechy: arachidowe, laskowe, włoskie, migdały
Wyprodukowano na naturalnym kwasie.
Przechowywać w suchym i chłodnnym miejscu

5904277104261

1

Rodzaj pieczywa: pszenno-żytnie
Składniki: Mąka PSZENNA (51%), woda, mąka ŻYTNIA (22%), sól, drożdże, gluten PSZENNY, mąka SOJOWA, olej
rzepakowy, środek do przetwarzania mąki: kwas askorbinowy.
Może dodatkowo zawierać: sezam, łubin, mleko, jaja, orzechy: arachidowe, laskowe, włoskie, migdały
Wyprodukowano na naturalnym kwasie.
Przechowywać w suchym i chłodnnym miejscu

szt.

5907800455434

1

Rodzaj pieczywa: pszenno-żytnie
Składniki: Mąka PSZENNA (51%), woda, mąka ŻYTNIA (22%), sól, drożdże, GLUTEN PSZENNY, mąka SOJOWA, olej
rzepakowy, środek do przetwarzania mąki: kwas askorbinowy.
Może dodatkowo zawierać: sezam, łubin, mleko, jaja, orzechy: arachidowe, laskowe, włoskie, migdały
Wyprodukowano na zakwasie piekarskim.
Przechowywac w suchym i chłodnym miejscu

szt.

5904277107873

4

Chleb o bardzo niskiej zawartości glutenu
Składniki: skrobia PSZENNA, woda, MLEKO w proszku odtłuszczone, cukier, olej rzepakowy, słonecznik łuskany,
siemię lniane, grys SOJOWY, drożdże, sól, substancja zagęszczająca: guma ksantanowa.
Może dodatkowo zawierać: soję, sezam, mleko,łubin, jaja, orzechy: arachidowe, włoskie, laskowe, migdały.
Zawartość glutenu nie przekracza 0,01g w 100g pieczywa.
Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu.
UWAGA!!! PRODUKT NIE JEST PRZEZNACZONY DLA CHORYCH NA CELIAKIĘ I ALERGIĘ NA GLUTEN- TE
OSOBY MUSZĄ SPOŻYWAĆ PRODUKTY BEZGLUTENOWE A NIE PRODUKTY O BARDZO NISKIEJ ZAWARTOŚCI
GLUTENU
JEST PRZEZNACZONY DLA OSÓB, KTÓRE CHARAKTERYZUJĄ SIĘ NADWRAŻLIWOŚCIĄ NA GLUTEN, KTÓRA
OBJAWIA SIĘ BÓLAMI BRZUCHA, WYSYPKĄ, BÓLAMI GŁOWY, UCZUCIEM CIĄGŁEGO ZMĘCZENIA, BIEGUNKĄ,
WZDĘCIAMI, ANEMIĄ.

129

Kaszubek ze
szt.
słonecznikiem (0,45kg)

1312

Chleb okolicznościowy szt.
(1,00 kg) - weselny z
miejscem na sól

1314

Chleb okolicznościowy szt.
z różami 1,6 kg

135

Chleb posypany mąką
0,50kg

1363

Chleb o bardzo niskiej
zawartości glutenu
(0,30 kg) paczk.

5907800455205
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1396

Gbúrsczi chléb - 0,55
kg

szt.

1

Rodzaj pieczywa: żytnio - pszenne
Składniki: mąka ŻYTNIA (40%), mąka PSZENNA (32%), woda, MLEKO, płatki ziemniaczane, sól, drożdże, zakwas (
mąka ŻYTNIA, woda, kultura starterowa), kwasy: kwas mlekowy, kwas octowy, środek do przetwarzania mąki: kwas
arkorbinowy.
Może dodatkowo zawierać: soję, sezam, łubin, mleko, jaja, orzeszki arachidowe, orzechy.
Wyprodukowano na naturalnym zakwasie.
Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu.

1397

Gbúrsczi chléb 0,55 kg szt.
krojony paczk.

4

Rodzaj pieczywa: żytnio - pszenne
Składniki: mąka ŻYTNIA (40%), mąka PSZENNA (32%), woda, MLEKO, płatki ziemniaczane, sól, drożdże, zakwas (
mąka ŻYTNIA, woda, kultura starterowa), kwasy: kwas mlekowy, kwas octowy, środek do przetwarzania mąki: kwas
arkorbinowy.
Może dodatkowo zawierać: soję, sezam, łubin, mleko, jaja, orzeszki arachidowe, orzechy.
Wyprodukowano na naturalnym zakwasie.
Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu.

1398

Kaszëbsczé chléba
0,80 kg

szt.

590427710791

1

Rodzaj pieczywa: pszenno-żytnie
Składniki: woda, mąka PSZENNA (31% ), mąka ŻYTNIA (30%), płatki ziemniaczane, sól, drożdże, mak, GLUTEN
PSZENNY, mąka SOJOWA, olej rzepakowy, środek do przetwarzania mąki: kwas askorbinowy.
Może dodatkowo zawierać: sezam, łubin, jaja, mleko, orzechy: arachidowe, włoskie, laskowe, migdały.
Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu.

1399

Kaszëbsczé chléba
(0,80 kg) krojony
paczk.

szt.

590427710790

3

Rodzaj pieczywa: pszenno-żytnie
Składniki: woda, mąka PSZENNA (31% ), mąka ŻYTNIA (30%), płatki ziemniaczane, sól, drożdże, mak, GLUTEN
PSZENNY, mąka SOJOWA, olej rzepakowy, środek do przetwarzania mąki: kwas askorbinowy.
Może dodatkowo zawierać: sezam, łubin, jaja, mleko, orzechy: arachidowe, włoskie, laskowe, migdały.
Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu.

142

Chleb Orkiszowy 0,4 kg szt.

5907800455397

1

Rodzaj pieczywa: pszenno-żytnie z pszenicą orkisz
Składniki: mieszanka na bazie PSZENICY ORKISZ 31% ( mąka z pełnego przemiału PSZENICY ORKISZ, nasiona
słonecznika, płatki z PSZENICY ORKISZ, skrobia (kukurydziana, ziemniaczana), cukier, mąka słodowa ŻYTNIA,
zakwas na bazie PSZENICY ORKISZ, regulator kwasowości: kwas cytrynowy), woda, mąka ŻYTNIA (13%), mąka
PSZENNA (12%), mąka ORKISZOWA pełnoziarnista (7,5%), sól, drożdże, środek do przetwarzania mąki: kwas
askorbinowy.
Zawartość składników pochodzących z pszenicy orkisz w chlebie wynosi 27%.
Może dodatkowo zawierać: soję, sezam, łubin, mleko, jaja, orzechy: arachidowe, laskowe, włoskie, migdały
Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu.

1421

Chleb orkiszowy 0,40
kg krojony

5904277106487

3

Rodzaj pieczywa: pszenno-żytnie z pszenicą orkisz
Składniki: mieszanka na bazie PSZENICY ORKISZ 31% ( mąka z pełnego przemiału PSZENICY ORKISZ, nasiona
słonecznika, płatki z PSZENICY ORKISZ, skrobia (kukurydziana, ziemniaczana), cukier, mąka słodowa ŻYTNIA,
zakwas na bazie PSZENICY ORKISZ, regulator kwasowości: kwas cytrynowy), woda, mąka ŻYTNIA (13%), mąka
PSZENNA (12%), mąka ORKISZOWA pełnoziarnista (7,5%), sól, drożdże, środek do przetwarzania mąki: kwas
askorbinowy.
Zawartość składników pochodzących z pszenicy orkisz w chlebie wynosi 27%.
Może dodatkowo zawierać: soję, sezam, łubin, mleko, jaja, orzechy: arachidowe, laskowe, włoskie, migdały
Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu.

szt.
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144

Chleb pełnoziarnisty
(0,20 kg) krojony
paczk.

szt.

5904277101130

5

Rodzaj pieczywa: żytnie ze słonecznikiem
Składniki:mąka ŻYTNIA (29%), woda, słonecznik (22%), kasza JĘCZMIENNA pęczak, płynny zakwas (mąka ŻYTNIA,
woda, zaczyn), sól, słód JĘCZMIENNY, mąka z prażonego słodu PSZENNEGO, drożdże, substancja konserwująca:
E281.
Może dodatkowo zawierać: soję, sezam,łubin, mleko, jaja, orzechy: laskowe, arachidowe, włoskie, migdały.
Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu.

1442

Bochenek
czystoziarnisty 450 g

szt.

5904277107149

4

Bez mąki, bez drożdży, źródło białka i błonnika pokarmowego
Składniki: mieszanka ziaren: płatki OWSIANE, całe i mielone nasiona lnu, ziarno słonecznika, płatki SOJOWE, błonnik,
pestki dyni, SEZAM, preparowane ziarno ŻYTA, preparowane ziarno PSZENICY orkisz, kiełki ŻYTNIE słodowane,
przyprawa mielona; woda, ziarno dyni, ziarno słonecznika, miód sztuczny: (cukier, syrop glukozowo-fruktozowy, woda,
regulator kwasowości: kwas cytrynowy; aromat); olej rzepakowy, sól.
Łączna zawartość ziaren 32 %.
Może dodatkowo zawierać: zboża zawierające gluten, łubin, mleko, jaja, orzeszki arachidowe, orzechy.
Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu.

163

Chleb IG 300g

szt.

5904277103547

2

Rodzaj pieczywa: pszenne
Składniki: mąka PSZENNA 49,2%, woda, nasiona słonecznika 8,5%, siemię lniane 4,6%, GLUTEN PSZENNY, nasiona
dyni 2,3%, drożdże, płatki OWSIANE, mąka ŻYTNIA, otręby PSZENNE, PSZENNY suszony zakwas piekarski w
proszku, cukier, sól, emulgatory: E472e i lecytyna słonecznikowa, środek do przetwarzania mąki: kwas askorbinowy.
Może dodatkowo zawierać: sezam, jaja, soję, łubin, gorczycę, mleko, orzechy: arachidowe, włoskie, laskowe, midały.
Chleb o niskim indeksie glikemicznym IG-54.
Przechowywac w suchym i chłodnym miejscu.

1631

Chleb IG 300 g krojony szt.
paczk.

5904277103592

4

Rodzaj pieczywa: pszenne
Składniki: mąka PSZENNA 49,2%, woda, nasiona słonecznika 8,5%, siemię lniane 4,6%, GLUTEN PSZENNY, nasiona
dyni 2,3%, drożdże, płatki OWSIANE, mąka ŻYTNIA, otręby PSZENNE, PSZENNY suszony zakwas piekarski w
proszku, cukier, sól, emulgatory: E472e i lecytyna słonecznikowa, środek do przetwarzania mąki: kwas askorbinowy.
Może dodatkowo zawierać: sezam, jaja, soję, łubin, gorczycę, mleko, orzechy: arachidowe, włoskie, laskowe, midały.
Chleb o niskim indeksie glikemicznym IG-54.
Przechowywac w suchym i chłodnym miejscu.

1642

Chleb razowy z
żurawiną 0,30 kg

1

Rodzaj pieczywa: żytnio-pszenne
Składniki: Naturalny zakwas ŻYTNI (45%) [woda, mąka ŻYTNIA razowa (18%*), mąka ŻYTNIA (3%*)], mąka ŻYTNIA
razowa (15%), owoce żurawiny (10%): (żurawina, cukier trzcinowy, olej słonecznikowy), mąka ŻYTNIA (9%), mąka
PSZENNA (9% ), woda, olej rzepakowy, płatki ziemniaczane, ekstrakt słodowy JĘCZMIENNA, drożdże, sól, środek do
przetwarzania mąki: kwas askorbinowy.
*w produkcie
WYPRODUKOWANO NA NATURALNYM ZAKWASIE
Może dodatkowo zawierać: soję, sezam , mleko, łubin, jaja, orzechy: arachidowe, włoskie, laskowe, migdały
Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu.

szt.
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167

Chleb ProBody 0,35
kg

szt.

5904277104346

3

Pieczywo ze składnikami pełnoziarnistymi i nasionami
Składniki: mieszanka piekarnicza (białko PSZENNE, mąka SOJOWA, siemię lniane - brązowe, nasiona słonecznika,
śruta SOJOWA, nasiona SEZAMU, siemię lniane - żółte, mąka z pełnego przemiału PSZENICY ORKISZ, błonnik
jabłkowy, suszony zakwas z pełnego przemiału PSZENICY ORKISZ, otręby PSZENNE, sól, ekstrakt ze słodu
JĘCZMIENNEGO, przyprawy), woda, posypka wieloziarnista (7%) (siemię lniane, płatki OWSIANE, nasiona SEZAMU,
nasiona słonecznika), drożdże, sól
Może dodatkowo zawierać: mleko, jaja, łubin, orzechy: włoskie, arachidowe, laskowe, migdały
Składniki pełnoziarniste (4,4%), nasiona (26%).
Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu

1671

Chleb ProBody 0,35 kg szt.
krojony

5904277100416

4

Pieczywo ze składnikami pełnoziarnistymi i nasionami
Składniki: mieszanka piekarnicza (białko PSZENNE, mąka SOJOWA, siemię lniane - brązowe, nasiona słonecznika,
śruta SOJOWA, nasiona SEZAMU, siemię lniane - żółte, mąka z pełnego przemiału PSZENICY ORKISZ, błonnik
jabłkowy, suszony zakwas z pełnego przemiału PSZENICY ORKISZ, otręby PSZENNE, sól, ekstrakt ze słodu
JĘCZMIENNEGO, przyprawy), woda, posypka wieloziarnista (7%) (siemię lniane, płatki OWSIANE, nasiona SEZAMU,
nasiona słonecznika), drożdże, sól
Może dodatkowo zawierać: mleko, jaja, łubin, orzechy: włoskie, arachidowe, laskowe, migdały
Składniki pełnoziarniste (4,4%), nasiona (26%).
Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu

1692

Chleb Geparda 0,45 kg szt.

1

Rodzaj pieczywa: pszenno-żytnie
Składniki: Mąka PSZENNA (45%); woda; naturalny zakwas ŻYTNI (13%): [mąka ŻYTNIA (7%)*, woda]; mąka ŻYTNIA
(12%); ziarna słonecznika; mieszanka piekarnicza: (mąka ryżowa, olej rzepakowy, cukier, mąka słodowa PSZENNA,
sól, ekstrakt słodowy JĘCZMIENNY); siemię LNIANE; nasiona SEZAMU; sól; drożdże; środek wypiekowy: (mąka
słodowa JĘCZMIENNA, ekstrakt słodowy JĘCZMIENNY); gluten PSZENNY, środek do przetwarzania mąki: E300.
*w produkcie
Może dodatkowo zawierać: mleko, jaja, soję, gorczycę, łubin, orzechy: arachidowe, włoskie, laskowe, migdały.
Wyprodukowano na naturalnym zakwasie.
Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu.

1693

Chleb Geparda 0,45 kg szt.
krojony

4

Rodzaj pieczywa: pszenno-żytnie
Składniki: Mąka PSZENNA (45%); woda; naturalny zakwas ŻYTNI (13%): [mąka ŻYTNIA (7%)*, woda]; mąka ŻYTNIA
(12%); ziarna słonecznika; mieszanka piekarnicza: (mąka ryżowa, olej rzepakowy, cukier, mąka słodowa PSZENNA,
sól, ekstrakt słodowy JĘCZMIENNY); siemię LNIANE; nasiona SEZAMU; sól; drożdże; środek wypiekowy: (mąka
słodowa JĘCZMIENNA, ekstrakt słodowy JĘCZMIENNY); gluten PSZENNY, środek do przetwarzania mąki: E300.
*w produkcie
Może dodatkowo zawierać: mleko, jaja, soję, gorczycę, łubin, orzechy: arachidowe, włoskie, laskowe, migdały.
Wyprodukowano na naturalnym zakwasie.
Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu.

5904277107477
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Chleb Rybaka 0,50 kg

szt.

5904277104384

1

Rodzaj pieczywa:pszenno-żytnie
Składniki: mąka PSZENNA (26%), mąka ŻYTNIA razowa (22,4%), maślanka: (maślanka naturalna pasteryzowana,
MLEKO pasteryzowane, MLEKO w proszku, żywe kultury bakterii mlekowych), mieszanka piekarska: (zakwas
PSZENNY suszony, mąka PSZENNA, gluten PSZENNY, sól, proszek jogurtowy (MLEKO), mąka JĘCZMIENNA
słodowa, mąka PSZENNA słodowa, środek do przetwarzania mąki: kwas askorbinowy, przyprawy),mąka PSZENNA,
woda, mąka ŻYTNIA (5,6%), drożdże, sól, środek do przetwarzania mąki: kwas askorbinowy.
Może dodatkowo zawierać: soję, sezam, jaja, łubin, orzechy: laskowe, arachidowe, włoskie, migdały
Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu

1742

Chleb żytni z ziarnami
(0,25 kg)

szt.

5904277107354

2

Rodzaj pieczywa: żytnie
Składniki: mieszanka piekarska (26%) [mąka ŻYTNIA(43%), mąka PSZENNA (13%), słonecznik (12%), siemię lniane
(12%), mąka ŻYTNIA razowa (10%), sól, gluten PSZENNY, regulatory kwasowości: kwas mlekowy, kwas cytrynowy,
serwatka (MLEKO),preżelowana mąka PSZENNA, mąka słodowa ŻYTNIA, mąka PSZENNA razowa, otręby ŻYTNIE,
prażona mąka słodowa JĘCZMIENNA, JĘCZMIEŃ prażony, enzymy (PSZENICA), środek do przetwarzania mąki: kwas
askorbinowy]; mąka ŻYTNIA (26%), woda, ziarna słonecznika (10%), ziarna lnu (10%), ekstrakt słodowy: (słód
JĘCZMIENNY, woda); drożdże.
Może dodatkowo zawierać: soję, sezam, mleko, łubin, jaja, orzechy: arachidowe, włoskie, laskowe, migdały
Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu.

1743

Chleb żytni z ziarnami
(0,25 kg) krojony
paczk.

szt.

5904277106739

4

Rodzaj pieczywa: żytnie
Składniki: mieszanka piekarska (26%) [mąka ŻYTNIA(43%), mąka PSZENNA (13%), słonecznik (12%), siemię lniane
(12%), mąka ŻYTNIA razowa (10%), sól, gluten PSZENNY, regulatory kwasowości: kwas mlekowy, kwas cytrynowy,
serwatka (MLEKO),preżelowana mąka PSZENNA, mąka słodowa ŻYTNIA, mąka PSZENNA razowa, otręby ŻYTNIE,
prażona mąka słodowa JĘCZMIENNA, JĘCZMIEŃ prażony, enzymy (PSZENICA), środek do przetwarzania mąki: kwas
askorbinowy]; mąka ŻYTNIA (26%), woda, ziarna słonecznika (10%), ziarna lnu (10%), ekstrakt słodowy: (słód
JĘCZMIENNY, woda); drożdże.
Może dodatkowo zawierać: soję, sezam, mleko, łubin, jaja, orzechy: arachidowe, włoskie, laskowe, migdały
Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu.

176

Chleb znakomity (0,40
kg)

szt.

5904277107156

2

Rodzaj pieczywa:pieczywo pszenno-żytni wieloziarnisty wzbogacony kwasem foliowym
Składniki: mieszanka ziaren (20%): ziarna słonecznika, ziarna PSZENICY, siemię lniane brązowe, ziarna ŻYTA,
SEZAM; mąka PSZENNA (18%); woda; GLUTEN PSZENNY; mąka PSZENNA graham; płatki ŻYTNIE, mąka ŻYTNIA
(3%); drożdże; glukoza; sól; słód PSZENNY; płatki ziemniaczane; substancja zagęszczająca: guma guar; regulator
kwasowości:kwas octowy; otręby PSZENNE, słód ŻYTNI, mąka ŻYTNIA pełnoziarnista; środek do przetwarzania mąki:
kwas askorbinowy; substancja wzbogacająca: kwas foliowy.
Może dodatkowo zawierać: soję, mleko, jaja, łubin, orzechy: laskowe, włoskie, arachidowe, migdały.
2 kromki chleba Znakomity ok. 60 g dostarczają 100 % dziennego zapotrzebowania na kwas foliowy wg RWS (dla osób
dorosłych).
Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu.
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1761

Chleb znakomity (0,40
kg) krojony paczk.

szt.

5904277107163

3

Rodzaj pieczywa:pieczywo pszenno-żytni wieloziarnisty wzbogacony kwasem foliowym
Składniki: mieszanka ziaren (20%): ziarna słonecznika, ziarna PSZENICY, siemię lniane brązowe, ziarna ŻYTA,
SEZAM; mąka PSZENNA (18%); woda; GLUTEN PSZENNY; mąka PSZENNA graham; płatki ŻYTNIE, mąka ŻYTNIA
(3%); drożdże; glukoza; sól; słód PSZENNY; płatki ziemniaczane; substancja zagęszczająca: guma guar; regulator
kwasowości:kwas octowy; otręby PSZENNE, słód ŻYTNI, mąka ŻYTNIA pełnoziarnista; środek do przetwarzania mąki:
kwas askorbinowy; substancja wzbogacająca: kwas foliowy.
Może dodatkowo zawierać: soję, mleko, jaja, łubin, orzechy: laskowe, włoskie, arachidowe, migdały.
2 kromki chleba Znakomity ok. 60 g dostarczają 100 % dziennego zapotrzebowania na kwas foliowy wg RWS (dla osób
dorosłych).
Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu.

178

Chleb owsiany (0,35
kg)

szt.

5904277107361

2

CHLEB PSZENNO-ŻYTNI Z DODATKIEM PŁATKÓW OWSIANYCH
Składniki: mąka PSZENNA (34%), płatki OWSIANE (31%), woda, naturalny zakwas ŻYTNI (20,7%) [woda, mąka
ŻYTNIA (8%)*], sól, drożdże, środek do
przetwarzania mąki: kwas askorbinowy.
*w produkcie
Może dodatkowo zawierać: soję, sezam, mleko,łubin, jaja, orzechy: arachidowe, włoskie, laskowe, migdały
Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu

1781

Chleb owsiany (0,35
kg) krojony paczk.

szt.

5904277107286

3

CHLEB PSZENNO-ŻYTNI Z DODATKIEM PŁATKÓW OWSIANYCH
Składniki: mąka PSZENNA (34%), płatki OWSIANE (31%), woda, naturalny zakwas ŻYTNI (20,7%) [woda, mąka
ŻYTNIA (8%)*], sól, drożdże, środek do
przetwarzania mąki: kwas askorbinowy.
*w produkcie
Może dodatkowo zawierać: soję, sezam, mleko,łubin, jaja, orzechy: arachidowe, włoskie, laskowe, migdały
Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu

189

Chleb pszenny z
szt.
dodatkiem ziaren 350 g

5904277103721

1

Rodzaj pieczywa: pszenne z dodatkiem ziaren
Składniki: Mąka PSZENNA (59%), woda, mieszanka wieloziarnista (15%): (siemię lniane, SOJA, słonecznik,
PSZENICA, OWIES, ŻYTO, JĘCZMIEŃ); twaróg: (MLEKO, ŚMIETANKA, MLEKO w proszku, kultury mleczarskie); sól,
ekstrakt słodowy: (słód JĘCZMIENNY, woda); drożdże, gluten PSZENNY, mąka SOJOWA, mąka PSZENNA, olej
rzepakowy, środek do przetwarzania mąki: kwas askorbinowy.
Może dodatkowo zawierać: sezam, jaja,łubin, orzechy: arachidowe, włoskie, laskowe, migdały
Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu

1891

Chleb pszenny z
szt.
dodatkiem ziaren 350 g
krojony

5904277103745

3

Rodzaj pieczywa: pszenne z dodatkiem ziaren
Składniki: Mąka PSZENNA (59%), woda, mieszanka wieloziarnista (15%): (siemię lniane, SOJA, słonecznik,
PSZENICA, OWIES, ŻYTO, JĘCZMIEŃ); twaróg: (MLEKO, ŚMIETANKA, MLEKO w proszku, kultury mleczarskie); sól,
ekstrakt słodowy: (słód JĘCZMIENNY, woda); drożdże, gluten PSZENNY, mąka SOJOWA, mąka PSZENNA, olej
rzepakowy, środek do przetwarzania mąki: kwas askorbinowy.
Może dodatkowo zawierać: sezam, jaja,łubin, orzechy: arachidowe, włoskie, laskowe, migdały
Przechowywać w
suchym i chłodnym miejscu
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1

Rodzaj pieczywa: pszenno-żytnie z jogurtem
Składniki: mąka PSZENNA (72%), woda, jogurt naturalny (5,5%): (MLEKO, odtłuszczone MLEKO w proszku, żywe
kultury bakterii); mąka ŻYTNIA (3%), mąka słodowa JĘCZMIENNA,
ekstrakt słodowy JĘCZMIENNY, drożdze, sól, olej rzepakowy, gluten PSZENNY, mąka SOJOWA, środek do
przetwarzania mąki: E300.
Może dodatkowo zawierać: sezam, łubin, jaja, orzechy: włoskie, laskowe, arachidowe, migdały.
Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu

5904277104414

2

Rodzaj pieczywa: pszenno-żytnie
Składniki: mąka PSZENNA (42%), woda, mieszanka piekarska (27%) (nasiona słonecznika, granulat kukurydziany 22%,
płatki ziemniaczane 18%, siemię lniane, sól, mąka ŻYTNIA (4%), mąka PSZENNA (3%), zarodki PSZENNE, gluten
PSZENNY, błonnik roślinny, otręby PSZENNE, ekstrakt ze słodu JĘCZMIENNEGO, środek do przetwarzania mąki:
kwas askorbinowy), posypka wieloziarnista (len, płatki OWSIANE, SEZAM, słonecznik), drożdże, środek do
przetwarzania mąki: kwas askorbinowy.
Może dodatkowo zawierać: łubin, soję, mleko, jaja, orzechy: włoskie, laskowe, arachidowe, migdały
Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu

Chleb Książęcy 0,40 kg szt.
krojony

5904277104421

4

Rodzaj pieczywa: pszenno-żytnie
Składniki: mąka PSZENNA (42%), woda, mieszanka piekarska (27%) (nasiona słonecznika, granulat kukurydziany 22%,
płatki ziemniaczane 18%, siemię lniane, sól, mąka ŻYTNIA (4%), mąka PSZENNA (3%), zarodki PSZENNE, gluten
PSZENNY, błonnik roślinny, otręby PSZENNE, ekstrakt ze słodu JĘCZMIENNEGO, środek do przetwarzania mąki:
kwas askorbinowy), posypka wieloziarnista (len, płatki OWSIANE, SEZAM, słonecznik), drożdże, środek do
przetwarzania mąki: kwas askorbinowy.
Może dodatkowo zawierać: łubin, soję, mleko, jaja, orzechy: włoskie, laskowe, arachidowe, migdały
Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu

194

Chleb Marathon 0,40
kg

szt.

5904277104438

2

Rodzaj pieczywa: pszenno-żytnie z pestkami dyni i kawałkami jabłek
Składniki: woda, mąka PSZENNA (23%), mieszanka piekarska: [płatki OWSIANE, łamane ziarno ŁUBINU, nasiona
słonecznika, zarodki PSZENNE, gluten PSZENNY, pestki dyni (0,7%*) , sól, mąka PSZENNA, SEZAM, kawałki jabłek
(0,4%*), suszony zakwas ŻYTNI, mąka ŁUBINOWA, mąka ze słodu PSZENNEGO, środek do przetwarzania mąki: kwas
askorbinowy], mąka ŻYTNIA (19%), pestki dyni (6%), drożdże.
*w produkcie
Może dodatkowo zawierać: soję, mleko, jaja, orzechy: laskowe, arachidowe, włoskie, migdały.
Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu

1941

Chleb Marathon 0,40
kg krojone

szt.

5904277104445

3

Rodzaj pieczywa: pszenno-żytnie z pestkami dyni i kawałkami jabłek
Składniki: woda, mąka PSZENNA (23%), mieszanka piekarska: [płatki OWSIANE, łamane ziarno ŁUBINU, nasiona
słonecznika, zarodki PSZENNE, gluten PSZENNY, pestki dyni (0,7%*) , sól, mąka PSZENNA, SEZAM, kawałki jabłek
(0,4%*), suszony zakwas ŻYTNI, mąka ŁUBINOWA, mąka ze słodu PSZENNEGO, środek do przetwarzania mąki: kwas
askorbinowy], mąka ŻYTNIA (19%), pestki dyni (6%), drożdże.
*w produkcie
Może dodatkowo zawierać: soję, mleko, jaja, orzechy: laskowe, arachidowe, włoskie, migdały.
Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu

192

Chleb jogurtowy 0,40
kg

szt.

193

Chleb Książęcy 0,40 kg szt.

1931
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199

Bułka tarta

kg

5904277104476

90

Wysuszone i zmielone pieczywo pszenne zwykłe
Składniki: mąka pszenna (97%), drożdże, sól, woda, środek do przetwarzania mąki: kwas askorbinowy
Może dodatkowo zawierać: sezam, mleko, jaja, orzechy: włoskie, laskowe, arachidowe, migdały.
Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu

1991

Bułka tarta 0,50 kg

szt.

5907800455946

90

Wysuszone i zmielone pieczywo pszenne zwykłe
Składniki: mąka pszenna (97%), drożdże, sól, woda, środek do przetwarzania mąki: kwas askorbinowy
Może dodatkowo zawierać: sezam, mleko, jaja, orzechy: włoskie, laskowe, arachidowe, migdały.
Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu

201

Bułki kajzerki 55g

szt.

5904277102014

1

Rodzaj pieczywa: pszenne
Składniki: mąka PSZENNA, woda, drożdże, mieszanka piekarnicza: (suszony ekstrakt słodu JECZMIENNEGO,
regulatory kwasowości: E516, E450; mąka ze słodu PSZENNEGO; dekstroza, mąka PSZENNA, emulgator: E472e;
mąka ŻYTNIA, stabilizator: E412; olej rzepakowy, środek do przetwarzania mąki: kwas askorbinowy); sól, tłuszcz
wieprzowy, środek do przetwarzania mąki: kwas askorbinowy.
Może dodatkowo zawierać: sezam, soję, łubin,mleko, jaja, orzechy: włoskie, arachidowe, laskowe, migdały
Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu

2011

Bułki kajzerki 30g

szt.

5904277102021

1

Rodzaj pieczywa: pszenne
Składniki: Mąka PSZENNA, woda, drożdże, mieszanka piekarnicza: (mąka ze słonu palonego JĘCZMIENNEGO i
PSZENNEGO; otręby z zarodków PSZENNYCH, gluten PSZENNY, cukier, mąka PSZENNA, środek do przetwarzania
mąki: E300), sól, tłuszcz wieprzowy.
Może dodatkowo zawierać: sezam, łubin, jaja, orzechy: włoskie, arachidowe, laskowe, migdały
Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu

202

Bułki drykowane 55g

szt.

5904277102038

1

Rodzaj pieczywa: pszenne
Składniki: Mąka PSZENNA, woda, drożdże, mieszanka piekarnicza: (suszony ekstrakt słodu JECZMIENNEGO,
regulatory kwasowości: E516, E450; mąka ze słodu PSZENNEGO; dekstroza, mąka PSZENNA, emulgator: E472e;
mąka ŻYTNIA, stabilizator: E412; olej rzepakowy, środek do przetwarzania mąki: kwas askorbinowy), sól, tłuszcz
wieprzowy, środek do przetwarzania mąki: kwas askorbinowy.
Może dodatkowo zawierać: sezam, łubin, soję, mleko, jaja, orzechy: włoskie, arachidowe, laskowe, migdały.
Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu.

2073

Bułki rogal 100g

szt.

5904277104520

1

Rodzaj pieczywa: pszenne
Składniki: Mąka PSZENNA, woda, cukier, ,margaryna: [oleje roślinne: (palmowy, rzepakowy, kokosowy częściowo
utwardzony palmowy), woda, emulgatory: E471, lecytyny; regulator kwasowości: E330; barwnik: annato]; mak, drożdże,
sól,mieszanka piekarnicza (cukier,mąka PSZENNA, stabilizatory: E341, E466, E412; ekstrakt słodowy JĘCZMIENNY,
emulgator: E472e; glukoza, gluten PSZENNY, substancja przeciwzbrylająca: E341); środek do przetwarzania mąki:
kwas askorbinowy.
Może dodatkpwo zawierać: soję, sezam, mleko,jaja, łubin, orzechy: włoskie, arachidowe, laskowe, migdały
Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu
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2074

Rogal półcukierniczy
100 g

szt.

1

Rogal pszenny półcukierniczy
Składniki: Mąka PSZENNA (62,6%), woda, cukier, mieszanka piekarska: (mąka PSZENNA, tłuszcz roślinny palmowy,
sól, pęczniejąca skrobia kukurydziana, dekstroza, odtłuszczone MLEKO w proszku, aromat, JAJA w proszku, środek do
przetwarzania mąki - kwas askorbinowy), olej rzepakowy, drożdże, masa nabłyszczająca: (woda, białka roślinne, syrop
glukozowy, mąka ryżowa), sól.
Może dodatkowo zawierać: orzeszki arachidowe, orzechy, sezam, soję, łubin, gorczycę.
Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu.

209

Bułki hot-dog 90g

szt.

1

Rodzaj pieczywa: pszenne
Składniki: Mąka PSZENNA, woda, drożdże, sól, mieszanka piekarnicza [mąka PSZENNA, SERWATKA w proszku,
glukoza, emulgatory: E471, E472e; enzymy, środek do przetwarzania mąki: kwas askorbinowy]; cukier, margaryna:
[oleje roślinne: (palmowy, rzepakowy, kokosowy, częściowo utwardzony palmowy), woda emulgatory: E471, lecytyny;
regulator kwasowości: E330; barwnik: annato], środek do przetwarzania mąki: E300.
Może dodatkowo zawierać:sezam, soję, jaja, łubin, orzechy: włoskie, arachidowe, laskowe, migdały
Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu

2095

Bułka Hamburger 90 g szt.
z posypką
wieloziarnistą

1

Rodzaj pieczywa: pszenne z posypką wieloziarnistą
Składniki: mąka PSZENNA,woda, mąka PSZENNA graham, posypka wielozarnista (4,6%) (len, płatki OWSIANE,
SEZAM, słonecznik), drożdże, MLEKO w proszku, cukier, margaryna: [oleje roślinne: (palmowy, rzepakowy, kokosowy,
częściowo utwardzony palmowy), woda emulgatory: E471, E475; regulator kwasowości: E330]; sól, mieszanka
piekarnicza: (mąka PSZENNA, SERWATKA w proszku, glukoza, emulgatory: E 471, E472e; środek do przetwarzania
mąki: E300).
Może dodatkowo zawierać: soję, jaja, łubin, orzechy: laskowe, włoskie, arachidowe, migdały.
Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu.

2096

Bułka Hamburger 90g z szt.
sezamem

1

Rodzaj pieczywa: pszenne z sezamem
Składniki: Mąka PSZENNA, woda, drożdże, cukier, MLEKO w proszku, margaryna: (oleje roślinne: palmowy,
rzepakowy, kokosowy, częściowo utwardzony palmowy; woda, emulgatory: E471, E475; regulator kwasowości: kwas
cytrynowy); mieszanka piekarnicza: (mąka PSZENNA; serwatka w proszku [MLEKO]; glukoza; emulgatory: E471,
E472e; środek do przetwarzania mąki: kwas askorbinowy), SEZAM (1%), sól.
Może dodatkowo zawierać: soję, jaja, łubin, orzechy: laskowe, włoskie, arachidowe, migdały.
Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu.

210

Bułki hamburger 90g

1

Rodzaj pieczywa: pszenne
Składniki: Mąka PSZENNA, woda, drożdże, cukier, MLEKO w proszku, margaryna: (oleje roślinne: palmowy,
rzepakowy, kokosowy, częściowo utwardzony palmowy; woda, emulgatory: E471, E475; regulator kwasowości: kwas
cytrynowy); mieszanka piekarnicza: (mąka PSZENNA; serwatka w proszku [MLEKO]; glukoza; emulgatory: E471,
E472e; środek do przetwarzania mąki: kwas askorbinowy), SEZAM (1%), sól, środek do przetwarzania mąki:kwas
askorbinowy.
Może dodatkowo zawierać: soję,łubin, jaja, orzechy: włoskie, arachidowe, laskowe, migdały.
Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu

szt.

5904277102137

5904277102151
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2111

Bułki graham 35g

szt.

5904277102229

1

Rodzaj pieczywa: pszenne graham
Składniki: mąka PSZENNA graham (54%), mąka PSZENNA (23%), woda, drożdże, mieszanka piekarnicza (cukier,
mąka PSZENNA, stabilizatory: E341, E466, E412; ekstrakt słodowy JĘCZMIENNY, emulgator E472e, glukoza,
GLUTEN PSZENNY, substancja przeciwzbrylająca E341; środek do przetwarzania mąki E300; enzymy (PSZENICA)),
smalec, sól, cukier, polepszacz: E300.
Może dodatkowo zawierać: soję, sezam, jaja, mleko, orzechy: włoskie, laskowe, arachidowe, migdały
Przechowywac w suchym i chłodnym miejscu

2115

Bułka grahamka 70g
szt- kwadratowa

szt.

5904277103455

1

Rodzaj pieczywa: pszenne graham
Składniki: mąka PSZENNA graham (54%), mąka PSZENNA (23%), woda, drożdże, mieszanka piekarnicza (cukier,
mąka PSZENNA, stabilizatory: E341, E466, E412; ekstrakt słodowy JĘCZMIENNY, emulgator E472e, glukoza,
GLUTEN PSZENNY, substancja przeciwzbrylająca E341; środek do przetwarzania mąki E300); smalec, sól, cukier,
środek do przetwarzania mąki: E300.
Może dodatkowo zawierać: soję, sezam, jaja,łubin, mleko, orzechy: włoskie, laskowe, arachidowe, migdały
Przechowywac w suchym i chłodnym miejscu

2131

Bułki wieloziarniste
(35g)

szt.

5904277102298

1

Rodzaj pieczywa: pszenne z ziarnami
Składniki: mąka PSZENNA, mieszanka ziaren (14%) (siemię lniane, ziarna słonecznika, nasiona SOI, ziarna ŻYTA,
ziarna PSZENICY, ziarna OWSA, ziarna JĘCZMIENIA ), woda, posypka (8%) (siemię lniane, płatki OWSIANE,
nasiona SEZAMU, ziarna słonecznika), mieszanka piekarnicza (cukier, mąka PSZENNA, stabilizatory: E341, E466,
E412; ekstrakt słodowy JĘCZMIENNY, emulgator E472e, glukoza, gluten PSZENNY, substancja przeciwzbrylająca
E341, środek do przetwarzania mąki E300, enzymy (PSZENICA)), drożdże, sól, smalec, cukier.
Może dodatkowo zawierać: mleko, jaja, orzechy: arachidowe, włoskie, laskowe, migdały
Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu

2135

Bułki wieloziarniste70g szt- kwadratowa

szt.

5904277102656

1

Rodzaj pieczywa: pszenne z ziarnami
Składniki: mąka PSZENNA, mieszanka ziaren (14%) (siemię lniane, ziarna słonecznika, nasiona SOI, ziarna ŻYTA,
ziarna PSZENICY, ziarna OWSA, ziarna JĘCZMIENIA ), woda, posypka (8%) (siemię lniane, płatki OWSIANE,
nasiona SEZAMU, ziarna słonecznika), mieszanka piekarnicza (cukier, mąka PSZENNA, stabilizatory: E341, E466,
E412; ekstrakt słodowy JĘCZMIENNY, emulgator E472e, glukoza, GLUTEN PSZENNY, substancja przeciwzbrylająca
E341, środek do przetwarzania mąki E300, enzymy (PSZENICA)), drożdże, sól, smalec, cukier, środek do
przetwarzania mąki: E300.
Może dodatkowo zawierać: mleko, jaja, łubin, orzechy: arachidowe, włoskie, laskowe, migdały
Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu

214

Bułki serowe 95g

szt.

5904277102311

1

Rodzaj pieczywa: pszenno-żytnie z serem
Składniki: mąka PSZENNA (44%), SER żółty (20%) (MLEKO, sól, bakterie fermentacji mlekowej, PODPUSZCZKA,
stabilizator: E509; substancja konserwująca: lizozym z białka JAJA kurzego; barwnik: E160b; przyprawy), mąka ŻYTNIA
(19%), woda, drożdże, mieszanka piekarnicza: ( cukier, mąka PSZENNA, stabilizatory: E341, E466, E412; ekstrakt
słodowy JĘCZMIENNY, emulgator E472e, glukoza, gluten PSZENNY, substancja przeciwzbrylająca E341, środek do
przetwarzania mąki E300), sól, smalec wieprzowy, cukier, środek do przetwarzania mąki: E300.
Może dodatkowo zawierać: soję, sezam, jaja, łubin, orzechy: laskowe, arachidowe, włoskie, migdały.
Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu
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218

Bułka paryska 400g

szt.

5904277102366

1

Rodzaj pieczywa: pszenne
Składniki: mąka PSZENNA (72%), woda, smalec, sól, drożdże, cukier, środek do przetwarzania mąki: kwas
askorbinowy.
Może dodatkowo zawierać: sezam, soję, łubin, mleko, jaja, orzechy: arachidowe, włoskie, laskowe, migdały
Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu

2182

Bułka paryska 400g
krojona

szt.

5907800455311

3

Rodzaj pieczywa: pszenne
Składniki: mąka PSZENNA (72%), woda, smalec, sól, drożdże, cukier, środek do przetwarzania mąki: kwas
askorbinowy.
Może dodatkowo zawierać: sezam, soję, mleko, jaja, orzechy: arachidowe, włoskie, laskowe, migdały
Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu

220

Gyros 270g

szt.

5904277102380

1

Rodzaj pieczywa: pszenne
Składniki: mąka PSZENNA, woda, drożdże, olej rzepakowy, cukier, mieszanka piekarnicza: [suszony ekstrakt słodu
JĘCZMIENNEGO, regulatory kwasowości: E516, E450; mąka ze słodu PSZENNEGO, dekstroza, mąka PSZENNA,
emulgator: E472e; mąka ŻYTNIA, stabilizator: E412; olej rzepakowy, środek do przetwarzania mąki: kwas askorbinowy
]; sól, środek do przetwarzania mąki: kwas askorbinowy.
Może dodatkowo zawierać: sezam,soję, łubin, mleko, jaja, orzechy: włoskie, laskowe, arachidowe, migdały
Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu

221

Kebab 460g

szt.

5904277102397

1

Rodzaj pieczywa: pszenne
Składniki: mąka PSZENNA, woda, drożdże, olej rzepakowy, cukier, mieszanka piekarnicza: [suszony ekstrakt słodu
JĘCZMIENNEGO, regulatory kwasowości: E516, E450; mąka ze słodu PSZENNEGO, dekstroza, mąka PSZENNA,
emulgator: E472e; mąka ŻYTNIA, stabilizator: E412; olej rzepakowy, środek do przetwarzania mąki: kwas askorbinowy];
sól., środek do przetwarzania mąki: kwas askorbinowy.
Może dodatkowo zawierać: soję,sezam, łubin, mleko, jaja, orzechy: włoskie, laskowe, arachidowe, migdały
Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu

222

Bagietka (230g) długość ok. 50 cm

szt.

5904277102403

1

Rodzaj pieczywa: pszenne
Składniki: Mąka PSZENNA, woda, drożdże, sól, mieszanka piekarnicza [cukier, mąka PSZENNA, stabilizatory: E341,
E466, E412; ekstrakt słodowy JĘCZMIENNY, emulgator E472e; glukoza, gluten PSZENNY, substancja
przeciwzbrylająca E341; środek do przetwarzania mąki E300], cukier, margaryna (oleje roślinne palmowy, rzepakowy,
kokosowy, częściowo utwardzony palmowy; woda, emulgatory: E471, lecytyny; regulator kwasowości: E330; barwnik:
annato], środek do przetwarzania mąki: kwas askorbinowy.
Może dodatkowo zawierać:sezam, soję, mleko, jaja, orzechy: włoskie, arachidowe, laskowe, migdały
Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu

223

Bagietka 250 g

szt.

5904277100348

1

Rodzaj pieczywa: pszenne
Składniki:Mąka PSZENNA, woda, zakwas PSZENNY (mąka PSZENNA, woda), sól, drożdże, cukier, środek do
przetwarzania mąki: kwas askorbinowy.
Może dodatkowo zawierać: soję, sezam, łubin, mleko, jaja, orzechy: arachidowe, laskowe, włoskie, migdały
Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu
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2231

Bagietka Rustykalna
250 g

szt.

1

Rodzaj pieczywa: pszenne
Składniki:Mąka PSZENNA, woda, zakwas PSZENNY (mąka PSZENNA, woda), sól, drożdże, cukier, środek do
przetwarzania mąki: kwas askorbinowy.
Może dodatkowo zawierać: soję, sezam, łubin, mleko, jaja, orzechy: arachidowe, laskowe, włoskie, migdały
Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu

226

Bułka fitness 70 g

szt.

5904277100423

1

Rodzaj pieczywa: pszenne graham z dodatkiem ziaren
Składniki: mąka PSZENNA graham (41%) , mąka PSZENNA (24%), woda, mieszanka ziaren (10%) (siemię lniane,
ziarna słonecznika, nasiona SOI, ziarno ŻYTA, ziarno PSZENICY, ziarno OWSA, ziarno JĘCZMIENIA), posypka (5%)
(ziarna słonecznika, płatki OWSIANE), drożdże, mieszanka piekarnicza (cukier, mąka PSZENNA, stabilizatory: E341,
E466, E412; ekstrakt słodowy JĘCZMIENNY,emulgator E472e, glukoza, gluten PSZENNY, substancja
przeciwzbrylająca E341, środek do przetwarzania mąki E300, enzymy (PSZENICA)), sól, smalec, cukier.
Może dodatkowo zawierać: sezam, mleko, jaja,łubin, orzechy: włoskie, laskowe, arachidowe, migdały.
Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu

235

Zapiekanka z farszem
pieczarkowym (220 g)

szt.

5904277102571

4

Bułka pszenna z farszem pieczarkowym i serem mozzarella
Składniki: bułka pszenna 59%: [mąka PSZENNA, woda, drożdże, cukier, sól, margaryna: (oleje roślinne: palmowy,
rzepakowy, kokosowy, częściowo utwardzony palmowy; woda, emulgatory: E471, lecytyny; regulator kwasowości: E330;
barwnik: 160b); stabilizatory: E341, E466, E412; ekstrakt słodowy JĘCZMIENNY, emulgator E472e; glukoza, gluten
PSZENNY, substancja przeciwzbrylająca E341; środek do przetwarzania mąki E300]; farsz pieczarkowy 32%*:
(pieczarki 19%*, cebula, olej rzepakowy, skrobia modyfikowana, sól, pieprz, substancja konserwująca: sorbinian
potasu); ser mozzarella 18%: (MLEKO, sól, stabilizator: chlorek wapnia; substancja konserwująca: azotan sodu;
podpuszczka mikrobiologiczna, kultury bakterii fermentacji mlekowej).
*zawartość w wyrobie gotowym
Może dodatkowo zawierać: soję, sezam, łubin, jaja, orzeszki arachidowe, orzechy.
Przechowywać w temp. 1-6'C.
Po rozpakowaniu zapiec w piekarniku 200-220 st C od 7-10 min

2420

Bułka cięta 55g

szt.

5904277107996

1

Rodzaj pieczywa: bułka pszenna
Składniki: Mąka PSZENNA, woda, drożdże, mieszanka piekarnicza: (suszony ekstrakt słodu JECZMIENNEGO,
regulatory kwasowości: E516, E450; mąka ze słodu PSZENNEGO; dekstroza, mąka PSZENNA, emulgator: E472e;
mąka ŻYTNIA, stabilizator: E412; olej rzepakowy, środek do przetwarzania mąki: kwas askorbinowy); sól, smalec
wieprzowy, środek do przetwarzania mąki: kwas askorbinowy.
Może dodatkowo zawierać: sezam, soję, łubin, mleko, jaja, orzechy: włoskie, arachidowe, laskowe, migdały.
Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu

2421

Cięta premium do
odpieku 55g

szt.

5904277108009

1

Rodzaj pieczywa: bułka pszenna
Składniki: mąka PSZENNA, woda, drożdże, mieszanka piekarnicza: (emulgatory: E472e, lecytyna SOJOWA; mąka
PSZENNA, dekstroza, cukier, ekstrakt słodu JĘCZMIENNEGO w proszku, substancja zagęszczająca: E466; mąka
słodowa JĘCZMIENNA, regulator kwasowości: E450; środek do przetwarzania mąki: E300); sól, środek do
przetwarzania mąki: kwas askorbinowy.
Może dodatkowo zawierać: mleko, jaja, sezam, łubin, orzechy: arachidowe, laskowe, włoskie, migdały.
Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu.
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2422

Cięta premium
odpieczona 55g

szt.

1

Rodzaj pieczywa: bułka pszenna
Składniki: mąka PSZENNA, woda, drożdże, mieszanka piekarnicza: (emulgatory: E472e, lecytyna SOJOWA; mąka
PSZENNA, dekstroza, cukier, ekstrakt słodu JĘCZMIENNEGO w proszku, substancja zagęszczająca: E466; mąka
słodowa JĘCZMIENNA, regulator kwasowości: E450; środek do przetwarzania mąki: E300); sól, środek do
przetwarzania mąki: kwas askorbinowy.
Może dodatkowo zawierać: mleko, jaja, sezam, łubin, orzechy: arachidowe, laskowe, włoskie, migdały.
Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu.

244

Bułka ciabata 70 g

szt.

1

Rodzaj pieczywa: pszenne
Składniki: Mąka PSZENNA (60 %), woda, sól, drożdże, cukier, środek do przetwarzania mąki: E300.
Może dodatkowo zawierać: soję, sezam, jaja, mleko, łubin, gorczycę, orzechy: arachidowe, włoskie, laskowe, migdały.
Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu

2462

Bułka Ciabata
Cebulowa 70 g szt.

szt.

5904277102670

1

Rodzaj pieczywa: pszenne
Składniki: mąka PSZENNA (65 %), woda, cebula smażona (9%), olej palmowy nieuwodorniony, sól, drożdże, cukier,
polepszacz: E300.
Może dodatkowo zawierać: soję, sezam, łubin, mleko, jaja, orzechy: arachidowe, laskowe, włoskie, migdały
Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu

249

Mini Pizza 100 g

szt.

5904277102748

1

Bułka pszenna z sosem, pieczarkami, cebulą z dodatkiem sera
Składniki: mąka PSZENNA (34%), sos (18 %): [ przecier pomidorowy, woda, cukier, ocet spirytusowy, skrobia
modyfikowana, olej rzepakowy, cebula suszona, sól, przyprawy, substancja konserwująca E202; chilli w proszku]; ser
żółty (15% ): [MLEKO, sól, bakterie fermentacji mlekowej, podpuszczka, stabilizator: chlorek wapnia; substancja
konserwująca; lizozym (JAJA), barwnik: annato]; woda, pieczarki (0,7%), cebula (0,5%),
drożdże, JAJA, cukier, olej rzepakowy,sól, środek do przetwarzania mąki: E300.
Warunki przechowywania: przechowywać w suchym i chłodnym miejscu
Może dodatkowo zawierać: soję, łubin, sezam, orzechy: włoskie, laskowe, arachidowe, migdały

253

Paluch Pikanteria
g

80 szt.

5904277104582

1

Rodzaj pieczywa: pszenne z pikatną posypką
Składniki: mąka PSZENNA, woda, mieszanka piekarska: [płatki ziemniaczane, mąka PSZENNA, grys z PSZENICY
durum, sól, cukier, MLEKO w proszku odtłuszczone, olej palmowy nieutwardzony, środki do przetwarzania mąki: (kwas
askorbinowy i enzymy), emulgatory: (lecytyny, E472e), syrop glukozowy]; posypka 17% (siemię lniane, SEZAM, sól,
czosnek granulowany), olej rzepakowy, drożdże, polepszacz: E300.
Może dodatkowo zawierać: soję,jaja, łubin, orzechy: włoskie, arachidowe, laskowe, migdały.
Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu

2542

Bułka składana 70 g

szt.

5904277108023

1

Rodzaj pieczywa: pszenne
Składniki: Mąka PSZENNA, woda, zakwas PSZENNY (mąka PSZENNA, woda), drożdże, sól, cukier, mieszanka
piekarnicza: (cukier, mąka PSZENNA, emulgator: E472a, ekstrakt słodu JĘCZMIENNEGO, substancja
zagęszczająca:E412, regulatory kwasowości: E341, E460; glukoza, gluten PSZENNY, stabilizator:E466, środek do
przetwarzania mąki :E300); środek do przetwarzania mąki: E300.
Może dodatkowo zawierać: soję, sezam, mleko,jaja, łubin, orzechy: włoskie, laskowe, arachidowe, migdały.
Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu.

5904277108016
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2562

Bułka żytnia 80 g

szt.

2901

Kanapka z pastą
jajeczną - 130 g

szt.

298

Kanapka - 130 g

szt.

1

Rodzaj pieczywa: żytnie
Składniki: mąka ŻYTNIA (61%), woda, mąka PSZENNA (7%), mieszanka piekarnicza: [GLUTEN PSZENNY,
emulgatory: E 482, E 472e; suchy zakwas PSZENNY: mąka PSZENNA, kultura starterowa; dekstroza, cukier, otręby
PSZENNE, ekstrakt słodu: słód JĘCZMIENNY, woda; olej rzepakowy, olej palmowy, prażona mąka słodowa PSZENNA,
SERWATKA w proszku, regulator kwasowości: E341; środek do przetwarzania mąki: E300]; płatki OWSIANE, drożdże,
sól, zakwas: (mąka ŻYTNIA, woda, kultura starterowa).
Może dodatkowo zawierać: soję, sezam, mleko, jaja, orzechy: włoskie, laskowe, arachidowe, migdały.
Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu.

5904277107736

1

Bułka pszenna (42%) z pastą jajeczną (45%), ogórkiem konserwowym (8%) i sałatą (4%)
Składniki: bułka pszenna [mąka PSZENNA, woda, drożdże, mieszanka piekarnicza (emulgatory: E472e, lecytyna
SOJOWA, mąka PSZENNA,dekstroza, cukier, ekstrakt słodu JĘCZMIENNEGO w proszku, substancja zagęszczająca:
E466; mąka słodowa JĘCZMIENNA, regulator kwasowości: E450; środek do przetwarzania mąki: E300); sól], JAJKA,
majonez (olej rzepakowy rafinowany, żółtka JAJA, woda, cukier, ocet spirytusowy, GORCZYCA, sól, regulator
kwasowości: E330, przyprawy, barwnik: annato), ogórki konserwowe: [ ogórki, woda, ocet spirytusowy, cukier, sól,
przyprawy ( w tym GORCZYCA)], sałata, cebula, ketchup: (koncentrat pomidorowy, woda, cukier, ocet spirytusowy,
skrobia modyfikowana kukurydziana, sól, regulator kwasowości: kwas cytrynowy, substancja konserwująca: benzoesan
sodu, aromat), mak niebieski, sól, cukier, pieprz czarny
Może dodatkowo zawierać: soję, sezam, mleko, łubin, orzeszki arachidowe, orzechy.
Przechowywać w temperaturze 1-6 stopni C

5904277106661

1

Bułka pszenna (40%) z kiebasą krakowską (14%), serem (14%), jajkiem (11%), ogórkiem (7%), papryką (6%), sałatą
(3%)
Składniki:bułka pszenna [mąka PSZENNA, woda, drożdże, mieszanka piekarnicza (emulgatory: E472e, lecytyna
SOJOWA, mąka PSZENNA,dekstroza, cukier, ekstrakt słodu JĘCZMIENNEGO w proszku, substancja zagęszczająca:
E466; mąka słodowa JĘCZMIENNA, regulator kwasowości: E450; środek do przetwarzania mąki: E300); sól],
krakowska parzona: ( mięso wieprzowe 75%, woda, skrobia ziemniaczana, sól, cukier, przyprawy, stabilizator: E331,
E451; glukoza, wzmacniacz smaku: E621, przeciwutleniacz: E315, E316; substancja konserwująca: E250, białko
wieprzowe, substancja zagęzczająca: E407a; aromaty, regulator kwasowości:E262), majonez: (olej rzepakowy
rafinowany, żółtka JAJA, woda, cukier, ocet spirytusowy, GORCZYCA, sól, regulator kwasowości: E330, przyprawy,
barwnik:annato), ser żółty: [ MLEKO, sól, bakterie fermentacji mlekowej (LAKTOZA), stabilizator: E509, substancja
konserwująca: E1105 (zawiera JAJA), barwnik: annato], ogórek, JAJKA, papryka czerwona, sałata
Może dodatkowo zawierać: sezam, łubin, orzeszki arachidowe, orzechy.
Przechowywać w temperaturze 1-6 stopni C
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2981

Kanapka - Grahamka
160 g

szt.

5904277106692

1

Bułka graham (44%) z kiełbasą krakowską (11%), serem (11%), jajkiem(8%), ogórkiem (5%), papryką (5%) i sałatą
(3%)
Składniki: bułka grahamka [mąka PSZENNA graham (54%), mąka PSZENNA (23%), woda, drożdże,
mieszanka piekarnicza( cukier, mąka PSZENNA, stabilizatory: E341, E466, E412; ekstrakt słodowy JĘCZMIENNY,
emulgator E472e; glukoza, gluten PSZENNY, substancja przeciwzbrylająca: E341; środek do przetwarzania mąki:kwas
askorbinowy), smalec, sól, cukier, środek do przetwarzania mąki: kwas askorbinowy]; krakowska parzona (mięso
wieprzowe 75%, woda,skrobia ziemniaczana,sól, cukier, przyprawy, stabilizator: E331, E451;glukoza, wzmacniacz
smaku: E621, przeciwutleniacz: E315, E316; substancja konserwująca: E250, białko wieprzowe, substancja
zagęszczająca: E407a; aromaty, regulator kwasowości: E262); majonez (olej rzepakowy rafinowany, żółtka JAJA, woda,
cukier, ocet spirytusowy, GORCZYCA, sól, regulator kwasowości: E330; przyprawy, barwnik:E160); MASŁO, ser żółty
(MLEKO, sól, bakterie fermentacji mlekowej (LAKTOZA), stabilizator: E509;substancja konserwująca: E1105 (zawiera
JAJA), barwnik:annato); JAJKA, ogórek, papryka czerwona,sałata.
Może dodatkowo zawierać: soję, łubin, sezam, orzeszki arachidowe, orzechy.
Przechowywać w temperaturze 1-6 stopni C

2982

Kanapka Wieloziarnista 160 g

szt.

5904277106708

1

Bułka wieloziarnista (44%) z kiełbasą krakowską (11%), serem (11%), jajkiem (8%), ogórkiem (5%), papryką (5%) i
sałatą3%
Składniki: bułka wieloziarnista [ mąka PSZENNA, mieszanka ziaren (14%) ( siemię lniane, ziarna słonecznika, nasiona
SOI, ziarna ŻYTA, ziarna PSZENICY, ziarna OWSA, ziarna JĘCZMIENIA), woda, posypka 8% (siemię lniane, płatki
OWSIANE, nasiona SEZAMU,ziarna słonecznika), mieszanka piekarnicza (cukier, mąka PSZENNA, stabilizatory: E341,
E466, E412; ekstakt słodowy JĘCZMIENNY, emulgatorE472e, glukoza, GLUTEN PSZENNY, substancja
przeciwzbrylająca: E341), drożdże, sól, smalec, cukier], krakowska parzona :(mięso wieprzowe 75%, woda, skrobia
ziemniaczana, sól, cukier, przyprawy, stabilizator: E331, E451; glukoza, wzmacniacz smaku: E621, przeciwutleniacz:
E315, E316; substancja konserwująca: E250, białko wieprzowe, substancja zagęszczająca: E407a, aromaty, regulator
kwasowości: E262), majonez (olej rzepakowy rafinowany, żółtka JAJA, woda, cukier, ocet spirytusowy, GORCZYCA,
sól, regulator kwasowości: E330, przyprawy, barwnik:annato), ser żółty: [MLEKO, sól, bakterie fermentacji mlekowej
(LAKTOZA), stabilizator: E509, substancja konserwująca: E1105 (zawiera JAJA) , barwnik : annato], JAJKA, ogórek,
papryka czerwona, sałata
Może dodatkowo zawierać: łubin, orzeszki arachidowe, orzechy.
Przechowywać w temperaturze 1-6 stopni C

301

Bułki zapiekane
kajzerki (55g) ZAP

szt.

5907800455465

5

Rodzaj pieczywa: pszenne
Składniki: Mąka PSZENNA, woda, drożdże, mieszanka piekarnicza: (suszony ekstrakt słodu JĘCZMIENNEGO,
regulatory kwasowości: E516, E450; mąka ze słodu
PSZENNEGO, dekstroza, mąka PSZENNA, emulgator: E472e; mąka ŻYTNIA, stabilizator: E412; olej rzepakowy,
polepszacz: E300), sól, tłuszcz wieprzowy.
Może dodatkowo zawierać: sezam, łubin, mleko, jaja, orzechy: włoskie, arachidowe, laskowe, migdały
Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu
Sposób przygotowania: odpiec w nagrzanym piecu w temperaturze 240'C przez ok 7 minut.
Pakowano w atmosferze ochronnej.
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3011

Bułki kajzerki (30g)
ZAP

szt.

5904277102489

5

Rodzaj pieczywa: pszenne
Składniki: Mąka PSZENNA, woda, drożdże, mieszanka piekarnicza: (suszony ekstrakt słodu JĘCZMIENNEGO,
regulatory kwasowości: E516, E450; mąka ze słodu
PSZENNEGO, dekstroza, mąka PSZENNA, emulgator: E472e; mąka ŻYTNIA, stabilizator: E412; olej rzepakowy,
polepszacz: E300), sól, tłuszcz wieprzowy.
Może dodatkowo zawierać: sezam, soję,łubin, mleko, jaja, orzechy: włoskie, arachidowe, laskowe, migdały
Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu
Sposób przygotowania: odpiec w nagrzanym piecu w temperaturze 240'C przez ok 6 minut.
Pakowano w atmosferze ochronnej.

3031

Bułki korynckie (35g)
ZAP

szt.

5904277102519

5

Rodzaj pieczywa: pszenne
Składniki: Mąka PSZENNA, woda, drożdże, mieszanka piekarnicza: (suszony ekstrakt słodu JĘCZMIENNEGO,
regulatory kwasowości: E516, E450; mąka ze słodu PSZENNEGO, dekstroza, mąka PSZENNA, emulgator: E472e;
mąka ŻYTNIA, stabilizator: E412; olej rzepakowy, polepszacz: E300), sól, mak (1%), tłuszcz wieprzowy.
Może dodatkowo zawierać: sezam, soję, łubin, jaja, orzechy: włoskie, arachidowe, laskowe, migdały
Wartość odżywcza w 100 g produktu: Wartość energetyczna: 1209 kJ / 289 kcal; tłuszcz: 1,5 g, w tym kwasy tłuszczowe
nasycone: 0,4 g; Węglowodany: 59 g, w tym cukry: 0,8 g; błonnik: 2,2g; białko: 8,9 g, sól: 1,4 g.
Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu
Sposób przygotowania: odpiec w nagrzanym piecu w temperaturze 240'C przez ok 6 minut.
Pakowano w atmosferze ochronnej.

3101

Bułki hamburger (35g)
ZAP

szt.

5904277102540

5

Rodzaj pieczywa: pszenne
Składniki: Mąka PSZENNA, woda, drożdże, cukier, MLEKO w proszku, margaryna: (oleje roślinne: palmowy,
rzepakowy, kokosowy, częściowo utwardzony palmowy; woda, emulgatory: E471, E475; regulator kwasowości: kwas
cytrynowy); mieszanka piekarnicza: (mąka PSZENNA; serwatka w proszku [MLEKO]; glukoza; emulgatory: E471,
E472e; środek do przetwarzania mąki kwas askorbinowy), SEZAM (1%), sól.
Może dodatkowo zawierać: soję, jaja, orzechy: włoskie, arachidowe, laskowe, migdały
Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu
Sposób przygotowania: odpiec w nagrzanym piecu w temperaturze 240'C przez ok 6 minut.
Pakowano w atmosferze ochronnej.

3111

Bułki graham (35g)
ZAP

szt.

5904277102564

5

Rodzaj pieczywa: pszenne graham
Składniki: mąka PSZENNA graham (54%), mąka PSZENNA (23%), woda, drożdże, mieszanka piekarnicza (cukier,
mąka PSZENNA, stabilizatory: E341, E466, E412; ekstrakt słodowy JĘCZMIENNY, emulgator: E472e; glukoza,
GLUTEN PSZENNY, substancja przeciwzbrylająca E341; polepszacz: E300); smalec, sól, cukier.
Może dodatkowo zawierać: soję, sezam, łubin, jaja, mleko, orzechy: włoskie, laskowe, arachidowe, migdały
Przechowywac w suchym i chłodnym miejscu
Sposób przygotowania: odpiec w nagrzanym piecu w temperaturze 240'C przez ok 6 minut.
Pakowano w atmosferze ochronnej.
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3131

Bułki wieloziarniste
(35g) ZAP

szt.

5904277102601

5

Rodzaj pieczywa: pszenne z ziarnami
Składniki: mąka PSZENNA, mieszanka ziaren (14%): (siemię lniane, ziarna słonecznika, nasiona SOI, ziarna ŻYTA,
ziarna PSZENICY, ziarna OWSA, ziarna JĘCZMIENIA ), woda, posypka (8%): (siemię lniane, płatki OWSIANE,
nasiona SEZAMU, ziarna słonecznika), mieszanka piekarnicza: (cukier, mąka PSZENNA, stabilizatory: E341, E466,
E412; ekstrakt słodowy JĘCZMIENNY, emulgator: E472e; glukoza, gluten PSZENNY, substancja przeciwzbrylająca
E341; polepszacz: E300); drożdże, sól, smalec, cukier.
Może dodatkowo zawierać: mleko, jaja, łubin, orzechy: arachidowe, włoskie, laskowe, migdały
Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu
Sposób przygotowania: odpiec w nagrzanym piecu w temperaturze 240'C przez ok 6 minut.
Pakowano w atmosferze ochronnej.

314

Bułki zapiekane serowe szt.
(50g)

5907800455472

5

Rodzaj pieczywa: pszenno-żytnie z serem
Składniki: mąka PSZENNA (44%), ser żółty (20%) (MLEKO, sól, bakterie fermentacji mlekowej, podpuszczka,
stabilizator: chlorek wapnia; substancja konserwująca: lizozym z białka JAJA kurzego; barwnik: annato, przyprawy),
mąka ŻYTNIA (19%), woda, drożdże, mieszanka piekarnicza: (cukier, mąka PSZENNA, stabilizatory: E341, E466,
E412; ekstrakt słodowy JĘCZMIENNY, emulgator E472e; glukoza, gluten PSZENNY, substancja przeciwzbrylająca
E341, polepszacz: E300), sól, smalec wieprzowy, cukier.
Może dodatkowo zawierać: soję, sezam, łubin, mleko, jaja, orzechy: laskowe, arachidowe, włoskie, migdały
Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu
Sposób przygotowania: odpiec w nagrzanym piecu w temperaturze 240'C przez ok 7 minut.
Pakowano w atmosferze ochronnej.

4002

Babeczka - makówka
łaciata 140g

5904277104704

4

Babeczka makowa z nadzieniem serowym
Składniki: mieszanka makowa 32%: (cukier, mak (32%), grys PSZENNY, mąka SOJOWA, skrobia, MLEKO w proszku
odtłuszczone,substancje spulchniające: E450, E500; emulgatory: E471, E472b, E472a, E475; aromaty, syrop
glukozowo-fruktozowy, olej palmowy, cynamon, przeciwutleniacz: kwas askorbinowy; syrop glukozowy, skrobia
PSZENNA); jabłka, JAJA, margaryna: (oleje i tłuszcze roślinne utwardzone, woda, emulgatory: lecytyna, mono i
diglicerydy kwasów tłuszczowych, regulator kwasowości: kwas cytrynowy, barwnik: annato), pomada: (cukier, syrop
glukozowy, woda, aromat); woda, mieszanka serowa 7%: (cukier, skrobia modyfikowana, SERWATKA w proszku,
tłuszcz palmowy, skrobia PSZENNA, syrop glukozowy, SER TWAROGOWY w proszku 1,3%, glukoza, MLEKO w
proszku odtłuszczone, LAKTOZA, białka MLEKA, białko JAJA kurzego w proszku, substancje zagęszczające: alginian
sodu i karagen, stabilizatory: E450 i E339, emulgatory: E475 i E471, sól, aromat); TWARÓG mielony 5%, JAJA, olej
rzepakowy.
Przechowywać w temp 1-6 stopnia C
Może dodatkowo zawierać: sezam, orzechy: arachidowe, włoskie, laskowe, migdały

szt.
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4003

Ciastka- Kremówka
105g

szt.

5904277103141

3

Ciastko francuskie przekładane kremem budyniowym i kremem o smaku śmietankowym
Składniki: krem budyniowy 44%: [woda, mieszanka budyniu: (cukier puder, skrobia modyfikowana E1422, SERWATKA
w proszku, MLEKO pełne w proszku, sól, stabilizatory E450, E516; substancja zagęszczająca: E401; barwniki: E101,
E160a, aromat); spirytus]; ciasto francuskie 26%: [mąka PSZENNA, margaryna: (oleje roślinne: palmowy, rzepakowy,
kokosowy, częściowo utwardzony palmowy; woda, emulgatory: E471, lecytyny; regulator kwasowości:E330; barwnik:
annato); woda, JAJA, sól, ocet, polepszacz: E300]; krem o smaku śmietankowym 23%: [ŚMIETANKA (ŚMIETANKA
50%, emulgator:E471, substancja zagęszczająca: karagen, regulator kwasowości: E331), woda, całkowicie
uwodornione oleje i tłuszcze roślinne (tłuszcze (ziaren palmowych), oleje (rzepakowy, słonecznikowy, kukurydziany i
SOJOWY w zmiennych proporcjach)), cukier, stabilizatory:E420ii, E463; białka MLEKA, emulgatory:E472e, lecytyna
SOJOWA; sól, środki aromatyzujące, barwnik: beta-karoten]; stabilizator do śmietany: dekstroza, cukier,
maltodekstryna, żelatyna, LAKTOZA, skrobia kukurydziana, sól].
Przechowywać w temeraturze 1 - 6 st C
Może zawierać: sezam, łubin, orzechy: arachidowe, włoskie, laskowe, migdały.

4008

Ciastko- beza 19 g

szt.

5904277103493

5

Ciastko bezowe bez dodatków
Składniki: cukier, białko JAJ.
Może dodatkowo zawierać: zboża zawierające gluten, mleko, sezam, soję, orzechy: arachidowe, włoskie, laskowe,
migdały
.
Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu

401

B - Warkocz 60g

szt.

5904277103165

1

Pieczywo pszenne półcukiernicze z makiem
Składniki: mąka PSZENNA, woda, cukier, margaryna (nieuwodornione tłuszcze roślinne palmowe, woda), żółtko JAJA,
mak (4%), MLEKO w proszku, drożdże, sól, barwnik: kurkumina, środek do przetwrzania mąki: kwas askorbinowy.
Może dodatkowo zawierać: soję, sezam, orzechy: włoskie, laskowe, arachidowe, migdały.
Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu.
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4010

Ciastka deserowebeza z kremem 100g

szt.

4010

3

Warstwy bezowe (65%) przełożone kremem o smaku cappuccino lub truskawka (35%)
Masa netto: 100 g
Beza z kremem truskawkowym
Składniki: Beza: cukier, białko JAJA; krem truskawkowy: [margaryna: (oleje i tłuszcze roślinne: palmowy, rzepakowy,
kokosowy, słonecznikowy, częściowo utwardzony palmowy; woda, emulgatory: E471, E475, E322, E472c; SERWATKA
w proszku, sól, regulator kwasowości: E330; aromat, witaminy: A,D; barwnik: karoteny); cukier, truskawki (11%), woda,
pasta truskawkowa (6%): (cukier, truskawki, syrop glukozowo-fruktozowy, woda, regulator kwasowości: E330; barwniki:
ekstrakt z czarnej marchwi, karoteny; substaqncja zagęszczająca: pektyny; aromat); żółtko JAJA w proszku,
etylowanilina]; polewa: (cukier, tłuszcz roślinny: palma, słonecznik, shea, rzepak; MLEKO pełne i odtłuszczone w
proszku, olej rzepakowy, emulgator: lecytyna SOJOWA; naturalny aromat waniliowy).
Może dodatkowo zawierać: zboża zawierające gluten, sezam, łubin, mleko, orzechy: arachidowe, włoskie, laskowe,
migdały.
Przechowywać w temp 1-6 stopnia C.
Beza z kremem o smaku cappucino:
Składniki: Beza: cukier, białko JAJA; krem cappuccino: [margaryna: (oleje i tłuszcze roślinne: palmowy, rzepakowy,
kokosowy, słonecznikowy, częściowo utwardzony palmowy; woda, emulgatory: E471, E475, E322, E472c; SERWATKA
w proszku, sól, regulator kwasowości: E330; aromat, witaminy: A,D; barwnik: karoteny); cukier, woda, alkohol etylowy,
żółtko JAJA w proszku, kawa rozpuszczalna 1,8%, etylowanilina]; polewa: (cukier, tłuszcz roślinny: palma, słonecznik,
shea, rzepak; MLEKO pełne i odtłuszczone w proszku, olej rzepakowy, emulgator: lecytyna SOJOWA; naturalny aromat
waniliowy).
Może dodatkowo zawierać: zboża zawierające gluten, sezam, łubin, mleko, orzechy: arachidowe, włoskie, laskowe,
migdały.
Przechowywać w temp 1-6 stopnia C.

402

B - Mleczna 90 g z
makiem

szt.

5904277103189

1

Pieczywo pszenne półcukiernicze z makiem
Składniki: mąka PSZENNA, woda, JAJA, cukier, margaryna: (nieuwodornione tłuszcze roślinne palmowe, woda); mak
(4%), MLEKO w proszku 3%, drożdże, sól, barwnik: kurkumina, środek do przetwrzania mąki: kwas askorbinowy.
Może dodatkowo zawierać: soję, sezam, łubin, orzechy: włoskie, laskowe, arachidowe, migdały.
Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu.

4022

B - Mleczna 90 g bez
maku

szt.

5904277104759

1

Pieczywo pszenne półcukiernicze
Składniki: mąka PSZENNA, woda, JAJA, cukier, margaryna: (nieuwodornione tłuszcze roślinne palmowe, woda);
MLEKO w proszku 3%, drożdże, sól, barwnik: kurkumina, środek do przetwrzania mąki: kwas askorbinowy.
Może dodatkowo zawierać: soję, sezam, łubin, orzechy: włoskie, laskowe, arachidowe, migdały.
Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu.
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4023

B - Mleczna 90g z
sezamem

szt.

4028

Bułka mleczna z
rodzynkami 50g

szt.

403

Chałka 270 g

szt.

4034

Mini chałeczka 100 g

szt.

404

Murzynki 30g

szt.

1

Pieczywo pszenne półcukiernicze z sezamem
Składniki: mąka PSZENNA, woda, JAJA, cukier, margaryna: (nieuwodornione tłuszcze roślinne palmowe, woda);
SEZAM (4%), MLEKO w proszku 3%, drożdże, sól, barwnik: kurkumina, środek do przetwrzania mąki: kwas
askorbinowy.
Może dodatkowo zawierać: soję, sezam, łubin, orzechy: włoskie, laskowe, arachidowe, migdały.
Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu.

5904277103554

1

Bułka drożdżowa z rodzynkam
Składniki: mąka PSZENNA, rodzynki (28%), woda, JAJA, cukier, margaryna (nieuwodornione tłuszcze roślinne
palmowe, woda), MLEKO w proszku 2%, drożdże, sól, barwnik: kurkumina, środek do przetwarzania mąki: kwas
askorbinowy.
Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu
Może dodatkowo zawierać: sezam, łubin, soję, orzechy: arachidowe, włoskie, laskowe, migdały.

5904277103202

1

Pieczywo pszenne półcukiernicze
Składniki: mąka PSZENNA, woda, JAJA, cukier, margaryna: (nieuwodorniony tłuszcz palmowy, oleje roślinne: palmowy,
rzepakowy, częściowo utwardzony palmowy; woda, emulgatory: E471, lecytyny; regulator kwasowości: E330; aromat,
barwnik: annato); drożdże, MLEKO w proszku, sól, barwniki: kurkumina; etylowanilina, środek do przetwarzania mąki:
E300.
Może dodatkowo zawierać: soję, łubin, sezam, orzechy: włoskie, laskowe, arachidowe, migdały.
Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu.

1

Pieczywo pszenne półcukiernicze
Składniki: mąka PSZENNA, woda, JAJA, cukier, margaryna: (nieuwodorniony tłuszcz palmowy, oleje roślinne: palmowy,
rzepakowy, częściowo utwardzony palmowy; woda, emulgatory: E471, lecytyny; regulator kwasowości: E330; aromat,
barwnik: annato); drożdże, MLEKO w proszku, sól, barwniki: kurkumina; etylowanilina, środek do przetwarzania mąki:
E300.
Może dodatkowo zawierać: soję, łubin, sezam, orzechy: włoskie, laskowe, arachidowe, migdały.
Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu.

14

Krem o smaku cytrynowym (71%) w wafelku (13%) oblany polewą czekoladową (16%)
Składniki: krem: (cukier, białko JAJA, woda, kwasek cytrynowy 1%), wafelek: (mąka PSZENNA, woda, olej rzepakowy,
skrobia ziemniaczana, sól, emulgator: lecytyna SOJOWA, substancja słodząca: E954; substancja spulchniająca: E500),
polewa czekoladowa: [ kuwertura 58%: (miazga kakaowa, cukier, tłuszcz kakaowy, emulgator: lecytyna SOJOWA,
naturalny aromat waniliowy, emulgator: E476), margaryna: (oleje i tłuszcze roślinne: palmowy, rzepakowy, kokosowy,
częściowo utwardzony palmowy; woda emulgatory: E471, E475; regulator kwasowości: E330)].
Może dodatkowo zawierać: sezam, łubin, gorczycę, orzechy: arachidowe, włoskie, laskowe, migdały
Przechowywać w temperaturze 1- 6 st C

5907800455328
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4047

Tartaletki z malinami
120g

szt.

5904277104803

1

Ciasteczka deserowe na bazie ciasta kruchego dekorowane kremem budyniowym i owocami
Składniki: owoce (35%): malina, borówka amerykańska lub inne owoce sezonowe; krem (27%): [ŚMIETANKA, woda,
całkowicie uwodornione oleje i tłuszcze roślinne: (tłuszcze ziaren palmowych; oleje: rzepakowy , słonecznikowy,
kukurydziany, SOJOWY); cukier, substancja zagęszczająca: karagen; skrobia modyfikowana, MLEKO pełne w proszku,
SERWATKA w proszku, regulator kwasowości: E331; stabilizatory: E420ii, E463; białka MLEKA, emulgatory: E472e,
E471, lecytyna SOJOWA; sól, substancje żelujące: E450, E516, E339; substancja zagęszczająca: E401; środki
aromatyzujące, barwniki: E101, E160a]; ciasto kruche (20%):[ mąka PSZENNA, cukier, MASŁO, margryna: (oleje
roślinne: palmowy, rzepakowy, kokosowy, częściowo utwardzony palmowy; woda, emulgatory: E471, lecytyna; regulator
kwasowości: E330, barwnik annato); masa JAJOWA pasteryzowana,syrop glukozowy, syrop glukozowy, substancje
spulchniające: E450, E500]; biszkopcik: (JAJA, cukier, mąka PSZENNA , skrobia PSZENNA, substancje spulchniające:
E500, E450, E336; skrobia tapiokowa, emulgatory: E472b, E477; syrop glukozowy, MLEKO odtłuszczone w proszku,
substancja zagęszczająca E415; aromaty); dżem: (porzeczka czarna, cukier, substancja żelująca: E440ii; regulator
kwasowości:E330; substancja konserwująca: E202).
Może dodatkowo zawierać: sezam, łubin, orzechy: arachidowe, włoskie, laskowe, migdały.
Przechowywać w temperaturze 1 - 6 st C

415

Grzanki 110g

szt.

5904277103516

30

440

Ciastka: Drożdżówka z szt.
kruszonką 100 g

5904277101130

1

Rodzaj pieczywa: pszenne
Składniki: Mąka PSZENNA, woda, drożdże, sól, tłuszcz wieprzowy, mąka SOJOWA, środek do przetwarzania mąki:
kwas askorbinowy, L-cysteina; mąka ze słodu JĘCZMIENNEGO
Może dodatkwo zawierać: sezam, łubin, mleko, jaja, orzechy: włoskie, arachidowe, laskowe, migdały
Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu
Ciastko drożdżowe posypane kruszonką 13%
Składniki: mąka PSZENNA, cukier, woda, pomada: woda, cukier, syrop glukozowy; żółtka JAJ, margaryna:
(nieuwodorniony tłuszcz palmowy; oleje roślinne: palmowy, rzepakowy, częściowo utwardzony palmowy; woda,
emulgatory: E471, lecytyny; regulator kwasowości: E330; aromat, barwnik: annato); drożdże, MLEKO w proszku, sól,
barwnik: kurkumina; etylowanilina, środek do przetwarzania mąki: E300.
Może dodatkowo zawierać: sezam, łubin, soję, orzechy: arachidowe, włoskie, laskowe, migdały.
Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu

441

Ciastka: Drożdżówka z szt.
makiem 100g

5904277103066

1

Ciastko drożdżowe z masą makową
Składniki: mąka PSZENNA, masa makowa (20%): [mak 33%, woda, cukier, margaryna: (oleje roślinne: palmowy,
rzepakowy, kokosowy, częściowo utwardzony palmowy; woda, emulgatory: E471, lecytyny; regulator kwasowości: E330;
barwnik: annato); żółtka JAJ]; pomada: woda, cukier, syrop glukozowy; cukier, woda, żółtka JAJ, margaryna:
nieuwodorniony tłuszcz palmowy, woda; drożdże, MLEKO w proszku, sól, barwniki: kurkumina; środek do przetwarzania
mąki: E300.
Może dodatkowo zawierać: sezam, soję, łubin, orzechy: arachidowe, włoskie, laskowe, migdały.
Warunki przechowywania: Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu
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442

Ciastka: Drożdżówka z szt.
serem 100g

4421

Ciastko z serem i
brzoskwinią 120 g

445

Ciastka: Drożdżówka z szt.
owocami i kruszonką
100g

446

Ciastka: Drożdżówka z szt.
kokosem 100g

1

Ciastko drożdżowe z masą serową
Składniki: mąka PSZENNA, masa serowa 20%: [TWARÓG 68%, margaryna (oleje roślinne: palmowy, rzepakowy,
kokosowy, częściowo utwardzony palmowy; woda, emulgatory: E471, lecytytny; regulator kwasowości: E330; barwnik:
annato); JAJA, cukier, mąka ziemniaczana, mąka PSZENNA, aromat]; pomada: woda, cukier, syrop glukozowy; cukier,
woda, żółtka JAJ, margaryna: nieuwodorniony tłuszcz palmowy, woda; drożdże, MLEKO w proszku, sól, barwniki:
kurkumina; środek do przetwarzania mąki: E300.
Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu
Może dodatkowo zawierać: sezam, soję, łubin, orzechy: arachidowe, włoskie, laskowe, migdały.

1

Ciastko drożdżowe z masą serową i brzoskwiniami
Składniki: mąka PSZENNA, masa serowa 28%: [TWARÓG 68%, margaryna (oleje roślinne: palmowy, rzepakowy,
kokosowy, częściowo utwardzony palmowy; woda, emulgatory: E471, lecytyny; regulator kwasowości: E330; barwnik:
annato); JAJA, cukier, mąka ziemniaczana, mąka PSZENNA, aromat]; brzoskiwnie plastry(18%): brzoskwinie, woda,
cukier, syrop glukozowo-fruktozowy, regulator kwasowości: E330; pomada: cukier, woda, syrop glukozowy; cukier,
woda, żółtka JAJ, margaryna: nieuwodorniony tłuszcz palmowy, woda; drożdże, MLEKO w proszku, sól, barwniki:
kurkumina; środek do przetwarzania mąki: E300.
Może dodatkowo zawierać: sezam, soję, łubin, orzechy: arachidowe, włoskie, laskowe, migdały.
Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu

5904277103103

1

Ciastko drozdżowe z owocami
Składniki: mąka PSZENNA, owoce rabarbaru 20%, pomada: woda, cukier, syrop glukozowy; cukier, woda, żółtka JAJ,
margaryna: (nieuwodorniony tłuszcz palmowy, oleje roślinne: palmowy, rzepakowy, częściowo utwardzony palmowy;
woda, emulgatory: E471, lecytyny; regulator kwasowości: E330; aromat, barwnik: annato); drożdże, MLEKO w proszku,
sól, barwniki: kurkumina; etylowanilina, środek do przetwarzania mąki: E300.
Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu
Może dodatkowo zawierać: sezam, soję, łubin, orzechy: arachidowe, włoskie, laskowe, migdały.

5904277103110

1

Ciastko drożdżowe z nadzieniem kokosowym 20%
Składniki: mąka PSZENNA, pomada: woda, cukier, syrop glukozowy; nadzienie kokosowe 20%: [kokos 26%, woda,
margaryna: (oleje roślinne: palmowy, rzepakowy, kokosowy, częściowo utwardzony palmowy; woda emulgatory: E471,
lecytyny; regulator kwasowości: E330; barwnik: E160b); cukier, skrobia modyfikowana; MLEKO pełne w proszku;
SERWATKA w proszku, substancje żelujące: E450, E516, E339; substancja zagęszczająca E401; sól; aromaty;
barwniki: E101, E160a]; cukier, woda, żółtka JAJ, margaryna: nieuwodorniony tłuszcz palmowy, woda; drożdże, MLEKO
w proszku, sól, barwniki: kurkumina; środek do przetwarzania mąki: E300.
Może dodatkowo zawierać: sezam, łubin, soję, orzechy: arachidowe, włoskie, laskowe, migdały
Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu

5904277103073

szt.
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450

Ciastka: Pączek 80g

szt.

1

Ciastko drożdżowe z nadzieniem owocowym
Składniki: Ciasto drożdżowe: [mąka PSZENNA, woda, JAJA, mieszanka cukiernicza: (mąka PSZENNA, gluten
PSZENNY, sól, cukier, białko JAJA w proszku, LAKTOZA, emulgatory: E472e, E471, lecytyna; glukoza, substancje
spulchniające: E450, E500, E340; syrop glukozowy, skrobia PSZENNA, aromat, stabilizator E412); olej rzepakowy,
cukier, margaryna : (oleje roślinne: palmowy, rzepakowy, kokosowy, częściowo utwardzony palmowy; woda, emulgatory:
E471, E475; regulator kwasowości: E330); drożdże, środek do przetwarzania mąki: kwas askorbinowy]; lukier (18%):
(woda, cukier, syrop glukozowy); nadzienie owocowe (12%): (owoce: czarnej porzeczki15%, czerwonej porzeczki15%,
maliny15%; woda, cukier, stabilizator: E1442; regulator kwasowości: E330; aromaty, substancja konserwująca: E202).
Może dodatkowo zawierać: łubin, sezam, soję, orzechy: arachidowe, włoskie, laskowe, migdały.
Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu

4506

Ciastka: Pączek z
nadzieniem
czekoladowym 80g

szt.

1

Ciastko drożdżowe z nadzieniem czekoladowym
Składniki: Ciasto drożdżowe 60%: [mąka PSZENNA, woda, JAJA, mieszanka cukiernicza: (mąka PSZENNA, gluten
PSZENNY, sól, cukier, białko JAJA w proszku, LAKTOZA, emulgatory: E472e, E471, lecytyna; glukoza, substancje
spulchniające: E450, E500, E340; syrop glukozowy, skrobia PSZENNA, aromat, stabilizator E412); olej rzepakowy,
cukier, margaryna: (oleje roślinne: palmowy, rzepakowy, kokosowy, częściowo utwardzony palmowy; woda, emulgatory:
E471, E475; regulator kwasowości: E330); drożdże, środek do przetwarzania mąki: E300]; krem czekoladowy 25%:
[cukier, nieuwodornione oleje roślinne i tłuszcze (oleje: słonecznik; tłuszcze: palmy); ORZECHY LASKOWE 11%, kakao
w proszku, LAKTOZA, emulgator: lecytyna SOJOWA; aromaty]; puder dekoracyjny: (glukoza, skrobia PSZENNA,
tłuszcze roślinne utwardzone: rzepakowy i palmowy; substancja przeciwzbrylająca: E170; aromat).
Może dodatkowo zawierać: sezam, łubin, orzechy: włoskie, arachidowe, migdały.
Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu

4507

Pączek z jabłkiem 90 g szt.

1

Ciastko drożdżowe z nadzieniem jabłkowym
Składniki: Ciasto drożdżowe 60%: [mąka PSZENNA, woda, JAJA, mieszanka cukiernicza: (mąka PSZENNA, gluten
PSZENNY, sól, cukier, białko JAJA w proszku, LAKTOZA, emulgatory: E472e, E471, lecytyna; glukoza, substancje
spulchniające: E450, E500, E340; syrop glukozowy, skrobia PSZENNA, aromat, stabilizator E412); olej rzepakowy,
cukier, margaryna: (oleje roślinne: palmowy, rzepakowy, kokosowy, częściowo utwardzony palmowy; woda, emulgatory:
E471, E475; regulator kwasowości: E330); drożdże, środek do przetwarzania mąki: E300]; nadzienie jabłkowe (33%):
(prażone jabłka 91%, cukier, skrobia modyfikowana, regulator kwasowości: E330; przeciwutleniacz: E300; substancja
konserwująca: E202; aromat); pomada: woda, cukier, syrop glukozowy.
Może dodatkowo zawierać: soję, sezam, łubin, orzechy: laskowe, włoskie, arachidowe, migdały.
Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu.

5904277102793
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4508

Ciastka: Pączek z
nadzieniem o smaku
różanym i z migdałami
90 g

452

Ciastka: Pączek jagoda szt.
100g

462

463

Ciastka deserowe:
Francuskie koperta

Ciastka deserowe:
Francuskie grzebień

szt.

0,1 kg

0,1 kg

5904277102847

5904277102861

5904277102878

1

Pączek drożdżowy z nadziem o smaku różanym
Składniki: Ciasto drożdżowe: [mąka PSZENNA, woda, JAJA, mieszanka cukiernicza: (mąka PSZENNA, gluten
PSZENNY, sól, cukier, białko JAJA w proszku, LAKTOZA, emulgatory: E472e, E471, lecytyna; glukoza, substancje
spulchniające: E450, E500, E340; syrop glukozowy, skrobia PSZENNA, aromat, stabilizator E412); olej rzepakowy,
cukier, margaryna: (oleje roślinne: palmowy, rzepakowy, kokosowy, częściowo utwardzony palmowy; woda, emulgatory:
E471, E475; regulator kwasowości: E330); drożdże, środek do przetwarzania mąki: E300]; nadzienie o smaku różanym
12% : (przecier owocowy, syrop glukozowo - fruktozowy, cukier, błonnik pszenny bezglutenowy, regulator kwasowości:
E330; koncentrat soku z czarnej marchwi, substancja konserwująca: E202; aromat); tłuszcz roślinny: palmowy i
słonecznikowy; pomada: woda, cukier, syrop glukozowy; płatki MIGDAŁÓW 3%.
Może dodatkowo zawierać: soję, sezam, łubin, orzechy: laskowe, włoskie, arachidowe.
Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu.

1

Ciastko drożdżowe z nadzieniem jagodowym
Składniki: Ciasto drożdżowe: [mąka PSZENNA, woda, JAJA, mieszanka cukiernicza: (mąka PSZENNA, gluten
PSZENNY, sól, cukier, białko JAJA w proszku, LAKTOZA. emulgatory: E472e, E471, lecytyna; glukoza, substancje
spulchniające: E450, E500, E340; syrop glukozowy, skrobia PSZENNA, aromat, stabilizator E412); olej rzepakowy,
cukier, margaryna: (oleje roślinne: palmowy, rzepakowy, kokosowy, częściowo utwardzony palmowy; woda, emulgatory:
E471, E475; regulator kwasowości: E330); drożdże, środek do przetwarzania mąki: E300]; nadzienie jagodowe: ( 9% ):
(jagoda, woda, syrop glukozowy, skrobia modyfikowana, cukier, regulatory kwasowości: E327, E330; aromat,
substancja konserwująca: E202; substancja zagęszczająca: E418; barwnik: E120); pomada: woda, cukier, syrop
glukozowy.
Może dodatkowo zawierać: sezam, łubin, soję, orzechy: arachidowe, włoskie, laskowe, migdały.
Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu

2

2

Ciastko francuskie z nadzieniem serowym
Składniki: Mąka PSZENNA, margaryna: (oleje roślinne: palmowy, rzepakowy, kokosowy, częściowo utwardzony
palmowy; woda, emulgatory: E471, E475, E322; sól, regulator kwasowości: E330; substancja konserwująca: E202;
aromat, barwnik: E160b); nadzienie serowe 25%: [twaróg (MLEKO), margaryna ( olej palmowy), cukier, JAJA, skrobia
ziemniaczana, mąka PSZENNA, skrobia modyfikowana]; woda, cukier, JAJA, sól, ocet, środek do przetwarzania mąki:
E300.
Może dodatkowo zawierać: mleko, sezam, soję, łubin, orzechy: arachidowe, włoskie, laskowe, migdały.
Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu.
Ciastko francuskie z marmoladą
Składniki: Mąka PSZENNA, margaryna: (oleje roślinne: palmowy, rzepakowy, kokosowy, częściowo utwardzony
palmowy; woda, emulgatory: E471, E475, E322; sól, regulator kwasowości: E330; substancja konserwująca: E202;
aromat, barwnik: E160b); marmolada 20%: ( zagęszczony przecier owocowy: jabłkowy, porzeczka czarna, aronia,
wiśnia, truskawka, śliwka; substancje słodzące: cukier, syrop glukozowy; substancja żelująca: pektyna, regulator
kwasowości: kwas cytrynowy, substancja konserwująca: sorbinian potasu); cukier, woda, JAJA, sól, ocet, środek do
przetwarzania mąki: E300.
Może dodatkowo zawierać: sezam, soję, łubin, orzechy: arachidowe, włoskie, laskowe, migdały.
Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu.
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Ciastka deserowe:
Francuskie z jabłkiem
100g

szt.

5904277102892

2

Ciastko francuskie z jabłkiem
Składniki: Mąka PSZENNA, margaryna: (oleje roślinne: palmowy, rzepakowy, kokosowy, częściowo utwardzony
palmowy; woda, emulgatory: E471, E475, E322; sól, regulator kwasowości: E330; substancja konserwująca: E202;
aromat, barwnik: E160b); jabłka 30%, woda, JAJA, lukier: (cukier, woda, syrop glukozowy); sól, ocet, cynamon,
polepszacz: E300.
Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu
Może dodatkowo zawierać: mleko, łubin, sezam, soję, orzechy: arachidowe, włoskie, laskowe, migdały.

466

Ciastka deserowe:
Ekler 80g

szt.

5904277102908

2

Ciastko z ciasta parzonego nadziewane kremem budyniowym
Składniki: krem budyniowy 60%: [woda, krem o smaku waniliowym: (cukier, skrobia modyfikowana, MLEKO pełne w
proszku, SERWATKA w proszku, substancje żelujące: E450, E516, E339; substancja zagęszczająca E401; sól,
aromaty, barwniki: E101, E160a); MASŁO, margaryna: (oleje i tłuszcze roślinne: palmowy, rzepakowy, kokosowy,
częściowo utwardzony palmowy; woda, emulgatory: E471, E475; regulator kwasowości: E330)]; ciasto parzone: [JAJA,
mąka PSZENNA, woda, margaryna: (oleje roślinne: palmowy, rzepakowy, kokosowy, częściowo utwardzony palmowy;
woda, emulgatory: E471, lecytyny; regulator kwasowości: E330; barwnik: annato); substancje spulchniające: E450,
E500]; polewa: (miazga kakaowa, cukier, tłuszcz kakaowy, emulgatory: lecytyna SOJOWA, E476; naturalny aromat
waniliowy), olej rzepakowy.
Przechowywać w temperaturze 1 - 6 st C.
Może dodatkowo zawierać: sezam, łubin, orzechy: arachidowe, włoskie, laskowe, migdały.

467

Ciastka deserowe:
Omlet 80g

szt.

5904277102915

2

Ciastko biszkoptowe przekładane kremem i dżemem
Składniki: krem (50%): [woda, śmietanka: (ŚMIETANKA, woda, całkowicie uwodornione oleje i tłuszcze roślinne:
tłuszcze ziaren palmowych, oleje: rzepakowy , słonecznikowy, kukurydziany, SOJOWY; cukier, substancja
zagęszczająca: E407; regulator kwasowości: E331; stabilizatory: E420ii, E463; białka MLEKA, emulgatory: E472e,
E471, lecytyna SOJOWA; sól, aromaty, barwnik: E160a); krem waniliowy: (cukier, skrobia modyfikowana, MLEKO pełne
w proszku, SERWATKA w proszku, substancje żelujące: E450, E516, E339; substancja zagęszczająca E401; sól,
aromaty, barwniki: E101, E160a); stabilizator do śmietany: dekstroza, cukier, maltodekstryna, żelatyna, LAKTOZA,
skrobia kukurydziana, sól]; biszkopt: (JAJA, cukier, mąka PSZENNA, skrobia PSZENNA , woda, substancje
spulchniające: E500,E450, E336; skrobia tapiokowa, emulgatory: E472b, E477; syrop glukozowy, MLEKO odtł. w
proszku, substancja zagęszczająca: E415; aromaty); dżem porzeczkowy (12,5%): (porzeczka czarna, cukier,
substancja żelująca: E440ii; regulator kwasowości: E330; substancja konserwująca: E202).
Może dodatkowo zawierać: sezam, łubin, orzechy: arachidowe, włoskie, laskowe, migdały.
Przechowywać w temperaturze 1- 6 st C

468

Ciastka deserowe: Ptyś szt.
80g

5904277102922

2

Ciastko z ciasta parzonego przekładane kremem
Składniki: Krem 75%: (cukier, białko JAJ, woda, kwasek cytrynowy); ciasto parzone 25%: [JAJA, mąka PSZENNA,
woda, margaryna: (oleje roślinne: palmowy, rzepakowy, kokosowy, częściowo utwardzony palmowy; woda, emulgatory:
E471, lecytyny; regulator kwasowości: E330; barwnik: annato); substancje spulchniające: E450, E500].
Może dodatkowo zawierać: sezam, soję, łubin, mleko, orzechy: arachidowe, włoskie, laskowe, migdały.
Przechowywać w temperaturze 1 - 6 stC
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Ciastka deserowe:
Rogal z białym
makiem 150 g

szt.

5904277108054

3

Ciasto francuskie z nadzieniem z białym makiem
Składniki: Cukier, mąka PSZENNA, tłuszcz palmowy, JAJA, rodzynki, mak biały (7%), woda; bułka tarta [PSZENICA],
syrop glukozowy, ORZECHY WŁOSKIE, ORZESZKI ZIEMNE, oleje roślinne: rzepakowy, OWSIANY; zarodki
PSZENNE, pasteryzowane żółtko JAJA, drożdże, semolina PSZENNA, aromaty, sól, skrobia PSZENNA; gluten
PSZENNY, emulgator E471; substancja zagęszczająca E412; regulator kwasowości E330; glukoza, mąka słodowa
JĘCZMIENNA; środek do przetwarzania mąki E300; nieaktywne drożdże.
Może dodatkowo zawierać: soję, sezam, łubin, mleko, orzechy: laskowe, migdały.
Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu.

472

Ciastka deserowe:
Bajaderka 100g

szt.

5904277102977

4

Ciastko biszkoptowe 49% z kremem kakaowym 36% z dodatkiem rodzynek 1,8% i orzechów włoskich 1,8%
Składniki: BISZKOPT 49%: mieszanka cukiernicza: (cukier, mąka PSZENNA, skrobia PSZENNA , woda, substancje
spulchniające: (E500,E450, E336); skrobia tapiokowa, emulgatory: (E472b, E477); syrop glukozowy, MLEKO odtł. w
proszku, substancja zagęszczająca: E415; aromaty), JAJA, woda.
Nadzienie 36%: Krem: [Margaryna: (oleje i tłuszcze roślinne: palmowy, rzepakowy, kokosowy, słonecznikowy,
częściowo utwardzony palmowy; woda, emulgatory: E471, E475, E322, E472c; SERWATKA w proszku, sól, regulator
kwasowości: E330; aromat, witaminy: A,D; barwnik: karoteny); cukier, woda, spirytus, żółtko JAJA w proszku,
etylowanilina]; woda, kakao, ORZECH WŁOSKI 1,8%, rodzynki 1,8%, kokos, spirytus, aromat.
POLEWA czekoladowa: czekolada: (miazga kakaowa, cukier, tłuszcz kakaowy, emulgatory: lecytyna SOJOWA, E476;
naturalny aromat waniliowy), ŚMIETANA, olej rzepakowy.
Może dodatkowo zawierać: sezam, łubin, orzechy: arachidowe, laskowe, migdały.
Przechowywać w temperaturze: 1 - 6 st C

474

Babeczka sernikowa 80 szt.
g

5904277106852

3

Ciasto kruche (23%) z masą sernikową (61%) i bezą (10%)
Składniki: masa sernikowa (61%): [mieszanka cukiernicza: (cukier, skrobia modyfikowana, SERWATKA, tłuszcz
palmowy, skrobia PSZENNA, syrop glukozowy, SER TWAROGOWY w proszku 1,3%, glukoza, MLEKO w proszku
odtłuszczone, LAKTOZA, białka MLEKA, białko JAJA w proszku, substancje zagęszczające: E401, E407; stabilizatory:
E450 i E339; emulgatory: E475 i E471; sól, aromat); TWARÓG 20%* (MLEKO), woda, JAJA, olej rzepakowy]; kruche
ciasto (23%): [mąka PSZENNA, cukier, MASŁO, margaryna: (oleje roślinne: palmowy, rzepakowy, kokosowy, częściowo
utwardzony palmowy; woda, emulgatory: E471, E322 rzepakowa; regulator kwasowości: E330; barwnik: E160b); masa
JAJOWA, syrop glukozowy, substancje spulchniające: E450, E500]; beza (10%) : (cukier, białko JAJ); nadzienie
pomarańczowe (5%): (cukier, woda, przecier jabłkowy, sok pomarańczowy z koncentratu, substancja utrzymująca
wilgoć: E422; skrobia modyfikowana, substancje zagęszczające: E466, E460, E407; regulator kwasowości: E330;
aromat, barwniki: E160a, E120; substancja konserwująca: E202).
*-zawartość w gotowym produkcie
Może dodatkowo zawierać: sezam, soję,łubin, orzechy: włoskie, laskowe, arachidowe, migdały.
Warunki przechowywania: przechowywać w suchym i chłodnym miejscu.
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Ciastko czekoladowe ze słonym karmelem i orzeszkami arachidowymi zanurzone w polewie
Składniki: mieszanka cukiernicza: [cukier, mąka PSZENNA, kakao w proszku (5%) o obniżonej zawartości tłuszczu, olej
rzepakowy, sól, białko JAJA kurzego w proszku, aromat, emulgatory: E472b, E471; przeciwutleniacz E306]; polewa
(18,5%): [cukier, rafinowany całkowicie utwardzony tłuszcz z nasion palmy, kakao w proszku (15%) o obniżonej
zawartości tłuszczu, emulgator lecytyny (SOJA); aromat]; olej rzepakowy, JAJA, ORZESZKI ARACHIDOWE (9%),
nadzienie o smaku słonego karmelu (6,5%): (woda, cukier, odtłuszczone MLEKO w proszku, tłuszcz roślinny: palmowy,
olej z nasion shea; skrobia modyfikowana, sól morska (1%), substancja zagęszczająca E460; syrop cukru
karmelizowanego 0,48%, aromaty, substancja konserwująca E202; przeciwutleniacz kwas askorbinowy); woda.
Może dodatkowo zawierać: sezam, łubin, inne orzechy.
Przechowywać w temp. 1-6'C.

5904277101109

1

Ciastko drożdżowe posypane kruszonką 13%
Składniki: mąka PSZENNA, cukier, woda, żółtka JAJ, margaryna: (nieuwodorniony tłuszcz palmowy; oleje roślinne:
palmowy, rzepakowy, częściowo utwardzony palmowy; woda, emulgatory: E471, lecytyny; regulator kwasowości: E330;
aromat, barwnik: annato); drożdże, MLEKO w proszku, sól, barwniki: kurkumina,etylowanilina, środek do przetwarzania
mąki: E300.
Lukier: woda, cukier, syrop glukozowy
Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu
Może dodatkowo zawierać: sezam, soję, orzechy: arachidowe, włoskie, laskowe, migdały.

PAKOWANE Ciastka: szt.
Drożdżówka z dżemem 70 g

5904277102106

2

Ciastko drożdżowe z marmoladą wieloowocową 14%
Składniki: mąka PSZENNA, marmolada wieloowocowa (14%): (zagęszczony przecier owocowy: jabłkowy, porzeczka
czarna, aronia, wiśnia, truskawka, śliwka; substancje słodzące: cukier, syrop glukozowy; substancja żelująca: pektyna;
regulator kwasowości: kwas cytrynowy; substancja konserwująca: sorbinian potasu); cukier, woda, żółtka JAJ,
margaryna: (nieuwodorniony tłuszcz palmowy, oleje roślinne: palmowy, rzepakowy, częściowo utwardzony palmowy;
woda, emulgatory: E471, lecytyny; regulator kwasowości: E330; aromat, barwnik: annato); drożdże, MLEKO w proszku,
sól, barwniki: kurkumina, etylowanilina, środek do przetwarzania mąki: E300.
Może dodatkowo zawierać: soję, sezam, łubin, orzechy: arachidowe, włoskie, laskowe, migdały.
Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu

PAKOWANE Ciastka:
Drożdżówka z serem
70 g

5904277102113

2

Ciastko drożdżowe z masą serową 20%
Składniki: Ciasto: mąka PSZENNA, cukier, woda, żółtka JAJ, margaryna: (nieuwodorniony tłuszcz palmowy, woda);
drożdże, MLEKO w proszku, sól, barwniki: kurkumina; środek do przetwarzania mąki: E300.
Masa serowa 20%: twaróg [MLEKO], margaryna (oleje roślinne: palmowy, rzepakowy, kokosowy, częściowo
utwardzony palmowy w zmiennych proporcjach; woda, emulgatory: E471, lecytytny; regulator kwasowości: E330;
barwnik: annato], JAJA, cukier, mąka ziemniaczana, mąka PSZENNA, rodzynki, aromat),
Cukier puder: glukoza, skrobia PSZENNA, tłuszcze roślinne utwardzone (rzepakowy i palmowy), substancja
przeciwzbrylająca: węglan wapnia, aromat.
Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu
Może dodatkowo zawierać: sezam, soję, łubin, orzechy: arachidowe, włoskie, laskowe, migdały.

475

Ciastka deserowe:
Baton Brownie 75g

szt.

491

MAŁE Ciastka:
Drożdżówka z
kruszonką 60g

szt.

495

496

szt.
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Metrowiec

kg

5904277105060

3

Ciasto biszkoptowo - tłuszczowe 49 %, przekładane kremem cytrynowym 50%, oblane polewą czekoladową 3%.
Składniki: cukier, mąka PSZENNA, MLEKO, woda, białko JAJ, żółtka JAJA, olej rzepakowy, MASŁO, margaryna: (oleje
i tłuszcze roślinne: palmowy, rzepakowy, kokosowy, częściowo utwardzony palmowy; woda, emulgatory: E471, E475;
regulator kwasowości: E330); polewa czekoladowa: (ŚMIETANKA ,miazga kakaowa, cukier, tłuszcz kakaowy, olej
rzepakowy, naturalny aromat waniliowy, emulgatory: lecytyna SOJOWA, E476, E471; substancja zagęszczająca: E407;
regulator kwasowości: E331); sok z cytryn (3,3%), kakao, JAJA w proszku, substancje spulchniające: E450, E500;
cukier wanilinowy: cukier, etylowanilina; aromat, biała polewa: (cukier, tłuszcz roślinny: palma, słonecznik, shea, rzepak;
MLEKO pełne i odtłuszczone w proszku, emulgator: lecytyna SOJOWA; naturalny aromat waniliowy).
Może dodatkowo zawierać: sezam, łubin, orzechy: arachidowe, włoskie, laskowe, migdały.
Przechowywać w temperaturze 1- 6 st C

509

WZ- śmietanowa

kg

5904277105077

3

Ciasto biszkoptowe (45%) przekładane kremem o smaku śmietankowym (55%)
Składniki: biszkopt 45%: [mieszanka cukiernicza: (cukier, mąka PSZENNA, skrobia PSZENNA , woda, substancje
spulchniające: E500,E450, E336; skrobia tapiokowa, emulgatory: E472b, E477; syrop glukozowy, MLEKO odtł. w
proszku, substancja zagęszczająca: E415; aromat); JAJA, woda, kakao]; krem o smaku śmietankowym 55%:
[ŚMIETANKA (ŚMIETANKA 50%, emulgator:E471, substancja zagęszczająca: karagen, regulator kwasowości: E331),
woda, całkowicie uwodornione oleje i tłuszcze roślinne (tłuszcze (ziaren palmowych), oleje (rzepakowy, słonecznikowy,
kukurydziany i SOJOWY w zmiennych proporcjach)), cukier, stabilizatory:E420ii, E463; białka MLEKA,
emulgatory:E472e, lecytyna SOJOWA; sól, środki aromatyzujące, barwnik: beta-karoten]; nakRopka: woda, cukier,
spirytus, etylowanilina; polewa czekoladowa: (miazga kakaowa, cukier, tłuszcz kakaowy, ŚMIETANKA, naturalny aromat
waniliowy, emulgatory: lecytyna SOJOWA, E476, E471; substancja zagęszczająca: E407; regulator kwasowości: E331).
Może dodatkowo zawierać: sezam, łubin, orzechy:, włoskie, arachidowe, laskowe, migdały.
Przechowywać w temperaturze 1- 6 st C

511

Pychotka

kg

5904277105084

3

Kruche ciasto z bezą 17% i orzechami 7% przełożone kremem o smaku adwokatowym 37%
Składniki: cukier, MLEKO, marmolada: (cukier, woda, owoce 15%: jabłka 14%, maliny 1%- przecier z zagęszczonego
przecieru; skrobia modyfikowana, substancja zagęszczająca: E440; regulatory kwasowości: E330, E331, E333;
koncentrat z marchwii, winogron i aronii, substancja konserwująca: E202; aromat, olej palmowy, barwnik: E160a); mąka
PSZENNA, JAJA, MASŁO, margaryna: (oleje roślinne: palmowy, rzepakowy, kokosowy, częściowo utwardzony
palmowy; woda, emulgatory: E471, E475 ; regulator kwasowości: E330; barwnik: E160b); ORZECH WŁOSKI (7%),
mąka ziemniaczana, ŚMIETANKA, polewa czekoladowa: [ŚMIETANA, kuwertura: (miazga kakaowa, cukier, tłuszcz
kakaowy, emulgator: lecytyna SOJOWA; aromat waniliowy, emulgator E476]; woda, żółtko JAJ w proszku,spirytus,
pasta adwokatowa: (cukier, syrop glukozowo-fruktozowy, woda, likier JAJECZNY, sproszkowane żółtko JAJ, substancja
słodząca E420; MLEKO odtłuszczone w proszku, alkohol waniliowy, syrop cukru inwertowanego, aromat, barwnik
E160a; skrobia modyfikowana, stabilizator E440; substancja konserwująca E202); substancje spulchniające: E450,
E500; środek do przetwarzania mąki: E300.
Może dodatkowo zawierać: sezam, łubin, orzechy: arachidowe, laskowe, migdały.
Przechowywać w temperaturze 1- 6 st C
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Sernik na zimno okrągły torcik

kg

5904277106654

3

Sernik na zimno z galaretką o smaku truskawkowym
Składniki: galaretka o smaku truskawkowym 35%: (woda, cukier, żelatyna wieprzowa; regulator kwasowości kwas
cytrynowy; aromat, barwniki: antocyjany, kurkumina); TWARÓG 20%: (MLEKO), truskawki 15%, MLEKO, cukier,
MASŁO, biszkopt: (JAJA, cukier, mąka PSZENNA, skrobia PSZENNA, woda, substancje spulchniające: E500,E450,
E336; skrobia tapiokowa, emulgatory: E472b, E477; syrop glukozowy, MLEKO odtł. w proszku, substancja
zagęszczająca: E415; aromaty); żółtko JAJ, żelatyna wieprzowa, cukier wanilinowy: (cukier, etylowanilina).
Może dodatkowo zawierać: sezam, soję, łubin, orzeszki arachidowe, orzechy.
Przechowywać w temp. 1-6'C.

518

Sernik - Zielona Łączka kg

5904277105107

3

Masa serowo - śmietanowa 35% z galaretkami o smaku owocowym 55%
Składniki: galaretka o smaku owocowym: (woda, cukier, żelatyna wieprzowa, regulator kwasowości: E330, aromat,
barwniki: E141, E100, E163); SER twarogowy 14%: (MLEKO, ŚMIETANKA, MLEKO w proszku, kultury mleczarskie);
bita śmietana 14%: [ŚMIETANA 7%*: (ŚMIETANKA, emulgator: E471; substancja zagęszczająca: E407; regulator
kwasowości: E331); krem cukierniczy: (woda, całkowicie uwodornione oleje i tłuszcze roślinne: tłuszcze ziaren
palmowych, oleje: rzepakowy, słonecznikowy, kukurydziany, SOJOWY; cukier, stabilizatory: E420ii, E463; białka
MLEKA, emulgatory: E472e, lecytyna SOJOWA; sól, środki aromatyzujące, barwnik:E160a)]; biszkopt: (JAJA, cukier,
mąka PSZENNA, skrobia PSZENNA, woda, substancje spulchniające: E500,E450, E336; skrobia tapiokowa,
emulgatory: E472b, E477; syrop glukozowy, MLEKO odtł. w proszku, substancja zagęszczająca: E415; aromaty); cukier
puder, nakropka: (woda, cukier, alkohol, aromat, etylowanilina); woda, żelatyna wieprzowa.
Może dodatkowo zawierać: sezam, łubin, orzeszki arachidowe, orzechy.
Przechowywać w temperaturze 1- 6 st
*w wyrobie gotowym

519

Fantazja owocowa

5904277105114

3

Ciasto biszkoptowe 12% z warstwą śmietanową 18%, owocami 21% i galaretką o smaku truskawkowym 47%
Składniki: galaretka o smaku truskawkowym: (woda, cukier, żelatyna wieprzowa, regulator kwasowości: kwas cytrynowy,
aromat, barwniki: antocyjany, kurkumina ); owoce truskawki, bita śmietana: [ŚMIETANA 6%*: (ŚMIETANKA, emulgator:
E471; substancja zagęszczająca: E407; regulator kwasowości: E331); krem cukierniczy 6%*: (woda, całkowicie
uwodornione oleje i tłuszcze roślinne: tłuszcze ziaren palmowych, oleje: rzepakowy, słonecznikowy, kukurydziany,
SOJOWY; cukier, stabilizatory: E420ii, E463; białka MLEKA, emulgatory: E472e, lecytyna SOJOWA; sól, środki
aromatyzujące, barwnik:E160a); stabilizator śmietany: (cukier, maltodekstryna, żelatyna, LAKTOZA, skrobia
kukurydziana, sól), woda]; biszkopt: (JAJA, cukier, mąka PSZENNA, skrobia PSZENNA, substancje spulchniające:
E450, E500, E336; skrobia, emulgatory: E472b, E477; syrop glukozowy, MLEKO odtłuszczone w proszku, substancja
zagęszczająca: E415; aromat); cukier wanilinowy: cukier, etylowanilina; alkohol, aromat.
*zawartość w gotowym produkcie
Może dodatkowo zawierać: sezam, łubin, gorczycę, orzechy: arachidowe, włoskie, laskowe, migdały.
Przechowywać w temperaturze 1- 6 st C

kg
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Szarlotka

kg

5904277107835

3

Ciasto kruche i biszkoptowe z jabłkami i bitą śmietaną
Składniki: jabłka 49%: (jabłka, cukier, regulator kwasowości: E330; przeciwutleniacz: E301, substancje konserwujące:
E223, E202); bita śmietana 23%: [śmietanka 16%: (ŚMIETANKA, woda, całkowicie uwodornione oleje i tłuszcze
roślinne: tłuszcze ziaren palmowych, oleje: rzepak, słonecznik, kukurydza, SOJA; cukier, substancja zagęszczająca:
E407; regulator kwasowości: E331; stabilizatory: E420ii, E463; białka MLEKA, emulgatory: E472e, E471, lecytyna
SOJOWA; sól, aromaty, barwnik: E160a); stabilizator jabłkowy 3%: (cukier, dekstroza, jabłko w proszku: suszone jabłka,
skrobia PSZENNA, żelatyna wieprzowa, regulator kwasowości: kwas cytrynowy i jabłkowy; aromat suszonych jabłek)];
nadzienie morelowe: (woda, syrop glukozowo-fruktozowy, cukier, zagęszczony przecier morelowy 13,4%, stabilizatory:
E440, E401, E333; regulatory kwasowości: E330, E331; aromat, barwnik: E160a; substancja konserwująca: E202);
JAJA, woda, mieszanka biszkoptowa: (cukier mąka PSZENNA, skrobia PSZENNA, substancje spulchniające: E500,
E450, E336; skrobia tapiokowa, emulgatory: E472b, E477; syrop glukozowy, MLEKO odtŁ. w proszku, substancja
zagęszczająca: E415; aromaty); mąka PSZENNA, prażone MIGDAŁY, margaryna : (oleje roślinne: palmowy,
rzepakowy, kokosowy, częściowo utwardzony palmowy; woda, emulgatory: E471, lecytyny; regulator kwasowości: E330;
sól, substancja konserwująca: E200; barwnik: 160b; aromat); cukier, żelatyna wieprzowa, MLEKO, syrop glukozowy,
alkohol, cynamon, substancje spulchniające: E450, E500; etylowanilina, barwnik: E100.
Może dodatkowo zawierać: sezam, łubin, orzeszki arachidowe, orzechy.
Przechowywać w temperaturze 1- 6 st C

532

Karpatka

kg

5904277105176

3

Ciasto parzone 29% przekładane kremem budyniowym 70%
Składniki: woda, mieszanka cukiernicza: (cukier, skrobia modyfikowana, MLEKO w proszku pełne, tłuszcz palmowy,
MLEKO w proszku odtł., syrop glukozowy, emulgatory: E472a, lecytyny; substancja zagęszczająca: E407; stabilizatory:
E450, E339; białka MLEKA, SERWATKA w proszku, sól, aromaty, barwniki: E160a, E101); JAJA, mąka PSZENNA,
margaryna: (oleje roślinne: palmowy, rzepakowy, kokosowy, częściowo utwardzony palmowy; woda, emulgatory: E471,
lecytyny; regulator kwasowości: E330; barwnik: E160b); cukier dekoracyjny: (glukoza, skrobia PSZENNA, tłuszcze
roślinne utwardzone: rzepakowy i palmowy; substancja przeciwzbrylająca: E170, aromat); substancje spulchniające:
E450, E500; sól, środek do przetwarzania mąki: E300.
Może dodatkowo zawierać: sezam, soję, łubin, orzechy: arachidowe, laskowe, włoskie, migdały.
Przechowywać w temperaturze 1- 6 st C

543

Wiśniowa uczta

kg

5904277105220

3

Wiśnie 12% w galaretce 32% z masą serową 29% na spodzie z kremu orzechowego 26%
Składniki: Woda, krem ORZECHOWY 15%: (cukier, nieuwodornione oleje i tłuszcze roślinne: olej słonecznikowy,
tłuszcze: palmy, ziaren palmowych; ORZECHY LASKOWE 11%, kakao w proszku, LAKTOZA, emulgator: lecytyna
SOJOWA; aromaty); wiśnie 12%, suchary: [mąka PSZENNA, cukier, woda, margaryna: (oleje tłuszcze roślinne
utwardzone, woda, emulgatory: lecytyna, E471; regulator kwasowości: E330; barwnik: E160b), JAJA, drożdże, MLEKO
w proszku, sól, etylowanilina, barwnik: E100; polepszacz: E300]; twaróg 10%: (MLEKO, ŚMIETANKA, MLEKO w
proszku, kultury mleczarskie); galaretka o smaku wiśniowym: (cukier, żelatyna wieprzowa, regulator kwasowości: E330;
aromat, barwniki:E163); śmietanka: [ŚMIETANKA, woda, całkowicie uwodornione oleje i tłuszcze roślinne: (tłuszcze
ziaren palmowych; oleje: rzepakowy , słonecznikowy, kukurydziany, SOJOWY); cukier, substancja zagęszczająca:
E407; regulator kwasowości: E331; stabilizatory: E420ii, E463; białka MLEKA, emulgatory: E472e, E471, lecytyna
SOJOWA; sól, środki aromatyzujące, barwnik: E160a]; cukier, MASŁO, żelatyna wieprzowa, etylowanilina.
Może dodatkowo zawierać: sezam, łubin, orzechy: arachidowe, włoskie, migdały.
MOŻE ZAWIERAĆ PESTKI WIŚNI
Przechowywać w temperaturze 1- 6 st C
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Mleczna kraina

kg

5904277105237

3

Ciasto biszkoptowe przełożone masą mleczną z galaretką o smaku pomarańczowym wykończone polewą
Składniki: masa mleczna 40%: [MLEKO w proszku 16%, cukier, MLEKO 5%, MASŁO, margaryna: (oleje roślinne:
palmowy, rzepakowy, kokosowy; woda, emulgatory: E471, lecytyny; regulator kwasowości: E330; barwnik: E160b);
etylowanilina]; biszkopt 29%: [mieszanka cukiernicza: (cukier, mąka PSZENNA, czekolada w proszku: cukier, miazga
kakaowa, kakao w proszku o obniżonej zawartości tłuszczu , naturalny aromat; kakao w proszku o obniżonej zawartości
tłuszczu , skrobia modyfikowana, substancje spulchniające: E450, E500; aromaty, emulgatory: E472b, E472a; syrop
glukozowy, MLEKO w proszku odtł. stabilizator: E415; skrobia PSZENNA, sól), JAJA, olej rzepakowy, woda]; galaretka
o smaku pomarańczowym 26%: (woda, cukier, żelatyna wieprzowa, regulator kwasowości: E330, naturalny aromat
pomarańczowy, barwniki: kurkumina, koszenila);polewy 4%[ polewa biała: (cukier, tłuszcz roślinny: palma, słonecznik,
shea, rzepak; MLEKO pełne i odtł. w proszku, emulgator: lecytyna SOJOWA; naturalny aromat waniliowy, olej
rzepakowy); polewa ciemna: (ŚMIETANKA, miazga kakaowa, cukier, tłuszcz kakaowy, naturalny aromat waniliowy,
emulgatory: lecytyna SOJOWA, E476, E471; substancja zagęszczająca: karagen, regulator kwasowości: E331)].
Może dodatkowo zawierać: sezam, łubin, orzechy: arachidowe, laskowe, włoskie, migdały.
Przechowywać w temperaturze 1- 6 st C

545

Miodownik

kg

5904277105480

3

Ciasto o smaku miodowym (46%) przełożone kremem grysikowym (52%)
Składniki: mieszanka cukiernicza: (mąka PSZENNA, cukier, miód w proszku 7,7%, substancja spulchniająca: E500;
substancja przeciwzbrylająca: E551; aromat, sól); woda, margaryna: (oleje roślinne: palmowy, rzepakowy, kokosowy,
częściowo utwardzony palmowy; woda, emulgatory: E471, lecytyny; regulator kwasowości: E330; barwnik: annato);
krem grysikowy: (cukier, kasza manna, MLEKO odtł. w proszku, aromat); toffi: ( cukier, MLEKO, MLEKO w proszku,
syrop glukozowy, tłuszcz roślinny utwardzony, serwatkaz MLEKA, regulator kwasowości: E500; substancja
konserwująca:E202; aromat), JAJA, ORZECHY ARACHIDOWE.
Przechowywać w temperaturze 1- 6 st C
Może dodatkowo zawierać: sezam, soję, łubin, orzechy: włoskie, laskowe, migdały.

546

Ciasto Krówka kg

kg

5904277105497

3

Ciasto biszkoptowe o smaku toffi 40% z kremem o smaku śmietankowym 50%
Składniki: krem o smaku śmietankowym: [woda, krem cukierniczy: cukier, skrobia modyfikowana, preparat wypieniający
w proszku: (tłuszcze roślinne: palmowy całkowicie utwardzony i nieutwardzony, kokosowy całkowicie utwardzony;
emulgatory: E472a, E322; aromat, barwnik: E160a); MLEKO pełne w proszku; SERWATKA w proszku; tłuszcz
kokosowy: całkowicie utwardzony i nieutwardzony; substancje zagęszczające: E401, E407; LAKTOZA; białka MLEKA;
aromaty; sól; emulgator: E471; regulator kwasowości: E270; barwniki: E101, E160a]; śmietanka roślinna (9%): [woda,
całkowicie uwodornione oleje i tłuszcze roślinne: (tłuszcze ziaren palmowych; oleje: rzepakowy, słonecznikowy,
kukurydziany, SOJOWY); cukier, stabilizatory: E420ii, E463; białka MLEKA, emulgatory: E472e, lecytyna SOJOWA;
sól, środki aromatyzujące, barwnik:E160a]; ciasto: [mieszanka cukiernicza: (mąka PSZENNA, cukier, proszek
karmelowy: MLEKO odtłuszczone, SERWATKA, cukier, MASŁO, aromat, maltodekstryna, tłuszcz palmowy, karmel;
syrop glukozowy, MLEKO pełne w proszku, substancje spulchniające: E450, E500, E575; gluten PSZENNY, aromaty,
substancje zagęszczające: E412, E415, E466; substancja przeciwzbrylająca: E551; sól, emulgatory: E475, E471; cukier
karmelizowany); olej rzepakowy, woda, JAJA]; kajmak (7%): (cukier, MLEKO, MLEKO w proszku, syrop glukozowy,
tłuszcz roślinny utwardzony, SERWATKA, regulator kwasowości: E500; substancja konserwująca: E202; aromat); płatki
MIGDAŁÓW (2%).
Może dodatkowo zawierać: sezam, orzechy: arachidowe, laskowe, włoskie.
Przechowywać w temperaturze 1- 6 st C
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Bursztynowa Beza

kg

5521

Owocowa Beza

kg

558

Kostka malinowa

kg

5904277106371

5904277106425

2

Ciasto bezowe 24% przekładane masą kajmakową 16% z orzechami 3% i masą śmietanowo-serową 54%
Składniki: cukier puder, krem o smaku śmietankowym (20%): [ŚMIETANKA (ŚMIETANKA 50%, emulgator:E471,
substancja zagęszczająca: karagen, regulator kwasowości: E331), woda, całkowicie uwodornione oleje i tłuszcze
roślinne (tłuszcze (ziaren palmowych), oleje (rzepakowy, słonecznikowy, kukurydziany i SOJOWY w zmiennych
proporcjach)), cukier, stabilizatory:E420ii, E463; białka MLEKA, emulgatory:E472e, lecytyna SOJOWA; sól, środki
aromatyzujące, barwnik: beta-karoten]; serek mascarpone 20%: (ŚMIETANKA, regulator kwasowości: E330); masa
kajmakowa: (cukier, MLEKO, MLEKO pełne w proszku, syrop glukozowy, tłuszcz roślinny utwardzony, SERWATKA,
regulator kwasowości: E500; substancja konserwująca: E202; aromat); białko JAJA, stabilizator śmietany: (dekstroza,
cukier, maltodekstryna, żelatyna wołowa, LAKTOZA ( z MLEKA), skrobia kukurydziana, sól); ORZECHY WŁOSKIE,
mąka ziemniaczana.
MOŻE ZAWIERAĆ MINIMALNE KAWAŁKI ŁUPIN ORZECHA.
Warunki przechowywania: przechowywać w temperaturze 1- 6 st C
Może dodatkowo zawierać: zboża zawierające gluten, sezam, łubin, orzechy, orzeszki arachidowe.

1

Ciasto bezowe (19%) przekładane masą śmietanowo-serową (47%) z malinami (33%)
Składniki: maliny, cukier puder, krem o smaku śmietankowym [ŚMIETANKA (ŚMIETANKA 50%, emulgator:E471,
substancja zagęszczająca: karagen, regulator kwasowości: E331), woda, całkowicie uwodornione oleje i tłuszcze
roślinne (tłuszcze (ziaren palmowych), oleje (rzepakowy, słonecznikowy, kukurydziany i SOJOWY w zmiennych
proporcjach)), cukier, stabilizatory:E420ii, E463; białka MLEKA, emulgatory:E472e, lecytyna SOJOWA; sól, środki
aromatyzujące, barwnik: beta-karoten]; stabilizator malinowy: (cukier, glukoza, żelatyna wołowa, kawałki malin, kwas:
E330; sproszkowane owoce malin, barwnik: owocowy ekstrakt owocowy i roślinny, aromat, sól); serek mascarpone:
(ŚMIETANKA, regulator kwasowości: E330); białko JAJA, mąka ziemniaczana.
Może dodatkowo zawierać: zboża zawierające gluten, sezam, łubin, orzechy, orzeszki arachidowe.
Przechowywać w temperaturze 1- 6 st C

3

Ciasto biszkoptowe przekładane kremem o smaku malinowym z galaretką i malinami
Składniki: krem o smaku malinowym 48%: [ŚMIETANKA (ŚMIETANKA 50%, emulgator:E471, substancja
zagęszczająca: karagen, regulator kwasowości: E331), krem cukierniczy: (woda, całkowicie uwodornione oleje i tłuszcze
roślinne: tłuszcze ziaren palmowych; oleje: rzepakowy, słonecznikowy, kukurydziany i SOJOWY w zmiennych
proporcjach; cukier, stabilizatory:E420ii, E463; białka MLEKA, emulgatory:E472e, lecytyna SOJOWA; sól, środki
aromatyzujące, barwnik: beta-karoten); stabilizator o smaku malinowym 14%: (cukier, glukoza, żelatyna wołowa,
sproszkowane maliny, regulator kwasowości: E330; kawałki malin , barwnik owocowy i ekstrakt roślinny, aromat, sól)];
galaretka o smaku malinowym (24%): (woda, cukier, żelatyna wieprzowa, regulator kwasowości: E330; aromat, barwnik
antocyjany); maliny (14%), biszkopt 12%: (JAJA, cukier, mąka PSZENNA, skrobia PSZENNA, substancje
spulchniające: E450, E500, E336; skrobia tapiokowa, woda, emulgatory: E472b, E477; syrop glukozowy, MLEKO odtł. w
proszku, spirytus, cukier wanilinowy, substancja zagęszczająca: E415; aromat); posypka czekoladowa: miazga kakowa,
cukier, masło kakaowe, tłuszcz MLECZNY, emulgator: lecytyna SOJOWA, aromat.
Może dodatkowo zawierać: sezam, łubin, orzechy, orzeszki arachidowe.
Przechowywać w temperaturze 1- 6 st C
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Kostka mocca

kg

5904277106500

3

Ciasto na biszkopcie czekoladowym z kremem cappucino i bezami
Składniki: krem o smaku cappucino 48%: [margaryna: (oleje i tłuszcze roślinne: palmowy, rzepakowy, kokosowy,
słonecznikowy, częściowo utwardzony palmowy; woda, emulgatory: E471, E475, E322, E472c; SERWATKA w proszku,
sól, regulator kwasowości: E330; aromat, witaminy: A,D; barwnik: karoteny); cukier, woda, alkohol etylowy, żółtko JAJA
w proszku, kawa rozpuszczalna (2,5%), etylowanilina]; biszkopt 38%: [mieszanka cukiernicza: (cukier, mąka PSZENNA,
czekolada w proszku 10%: cukier, miazga kakaowa, kakao w proszku o obniżonej zawartości tłuszczu, naturalny
aromat; kakao w proszku o obniżonej zawartości tłuszczu , skrobia modyfikowana, substancje spulchniające: E450,
E500, aromaty, emulgatory: E472b,E472a, syrop glukozowy, MLEKO w proszku odtł., stabilizator:E415; skrobia
PSZENNA, sól); olej rzepakowy, JAJA, woda, spirytus, kawa, etylowanilina]; bezy 12%: cukier, białko JAJ.
Przechowywać w temperaturze 1- 6 st C
Może dodatkowo zawierać: sezam, soję, łubin, orzechy, orzeszki arachidowe.

588

Ciasto Doris

kg

5904277107507

3

Ciasto na kruchym spodzie (12%) z migdałami (2,5%) przełożone kremem śmietanowym (25%) z galaretką (25%) i
mandarynkami (25%)
Składniki: mandarynki, galaretka o smaku pomarańczowym: (woda, cukier, żelatyna wieprzowa, regulator kwasowości:
kwas cytrynowy; naturalny aromat pomarańczowy, barwniki: kurkumina, koszenila); krem o smaku śmietankowym:
[ŚMIETANKA (ŚMIETANKA 50%, emulgator:E471, substancja zagęszczająca: karagen, regulator kwasowości: E331),
woda, całkowicie uwodornione oleje i tłuszcze roślinne (tłuszcze (ziaren palmowych), oleje (rzepakowy, słonecznikowy,
kukurydziany i SOJOWY w zmiennych proporcjach)), cukier, stabilizatory:E420ii, E463; białka MLEKA,
emulgatory:E472e, lecytyna SOJOWA; sól, środki aromatyzujące, barwnik: beta-karoten]; serek mascarpone:
(ŚMIETANKA, regulator kwasowości: E330); cukier]; cukier puder, mąka PSZENNA, JAJA, nadzienie pomarańczowe:
(cukier, woda, przecier jabłkowy, sok pomarańczowy z koncentratu, substancja utrzymująca wilgoć: E422; skrobia
modyfikowana, substancje zagęszczające: E466, E460, E407; regulator kwasowości: E330; aromat, barwniki: E160a,
E120; substancja konserwująca: E202); margaryna: (oleje roślinne: palmowy, rzepakowy, kokosowy, częściowo
utwardzony palmowy; woda, emulgatory: E471, lecytyny; regulator kwasowości: E330; barwnik: annato); MIGDAŁY
(2,5%), cukier, substancje spulchniające: E450, E500; mąka ziemniaczana, środek do przetwarzania mąki: E300.
Może dodatkowo zawierać: sezam, łubin, orzechy: arachidowe, włoskie, laskowe.
Przechowywać w temperaturze 1- 6 st C

590

Ciasto wiewiórka

kg

5904277107828

3

Ciasto z jabłkami i orzechami wykończone kajmakiem
Składniki: mąka PSZENNA, jabłka (21%), JAJA, cukier, ORZECHY WŁOSKIE (12%), kajmak (11%): (cukier, MLEKO
pasteryzowane, MLEKO w proszku, syrop glukozowy, tłuszcz roślinny utwardzony, SERWATKA, regulator kwasowości:
E500; substancja konserwująca: E202; aromat); krem: (cukier, nieuwodornione oleje słonecznikowy i nieuwodorniony
tłuszcz roślinny palmowy; ORZECHY LASKOWE 11%, odtłuszczone kakao w proszku, LAKTOZA, emulgator: lecytyna
SOJOWA; aromaty); śmietanka: (ŚMIETANKA, emulgator: E471; substancja zagęszczająca: E407; regulator
kwasowości: E331); substancje spulchniające: E450, E500; środek do przetwarzania mąki: kwas askorbinowy.
Może dodatkowo zawierać: sezam, łubin, orzeszki arachidowe, inne orzechy.
Przechowywać w temperturze 1-6 st. C.
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6025

Placek drożdżowy z
owocami - foremka

kg

1

Placek drożdżowy ze sliwką
Składniki: mąka PSZENNA, śliwka (25%), woda, pomada (6%): woda,cukier, syrop glukozowy; rodzynki, MLEKO,
margaryna : (oleje roślinne: palmowy, rzepakowy, kokosowy, częściowo utwardzony palmowy; woda, emulgatory: E471,
E475; regulator kwasowości: E330); cukier, żółtka JAJ, kandyzowana skórka pomarańczowa: (skórka pomarańczowa,
cukier, syrop glukozowo-fruktozowy, regulator kwasowości: E330; substancja konserwująca: E202; aromat); drożdże,
sól, etylowanilina, barwnik: kurkumina; środek do przetwarzania mąki: E300.
Może dodatkowo zawierać: sezam, soję, orzechy: arachidowe, włoskie, laskowe, migdały.
Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu
Placek drożdżowy z jagodą
Składniki: mąka PSZENNA, jagoda (25%), woda, pomada (6%): woda,cukier, syrop glukozowy; rodzynki, MLEKO,
margaryna : (oleje roślinne: palmowy, rzepakowy, kokosowy, częściowo utwardzony palmowy; woda, emulgatory: E471,
E475; regulator kwasowości: E330); cukier, żółtka JAJ, kandyzowana skórka pomarańczowa: (skórka pomarańczowa,
cukier, syrop glukozowo-fruktozowy, regulator kwasowości: E330; substancja konserwująca: E202; aromat); drożdże,
sól, etylowanilina, barwnik: kurkumina; środek do przetwarzania mąki: E300.
Może dodatkowo zawierać: sezam, soję, orzechy: arachidowe, włoskie, laskowe, migdały.
Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu

604

Ciasto kruche z
wiśniami

kg

5904277105268

3

Składniki: wiśnie (38%), mąka PSZENNA, MASŁO, cukier, cukier wanilinowy: cukier, etylowanilina; żółtko JAJ,
substancje spulchniające: E450, E500; polewa: (olej rzepakowy, cukier, tłuszcze roślinne: palma, słonecznik, shea,
rzepak; MLEKO pełne i odtłuszczone w proszku, emulgator: lecytyna SOJOWA; naturalny aromat waniliowy); środek do
przetwarzania mąki: E300.
Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu
Może dodatkowo zawierać: sezam, łubin, orzechy: arachidowe, włoskie, laskowe, migdały.
MOŻE ZAWIERAĆ PESTKI WIŚNI

6042

Kruszaniec

kg

5904277107514

3

Kruche ciasto (36%) z malinami (16%) i budyniem (7%)
Składniki: Mąka PSZENNA, cukier, maliny (16%), JAJA, margaryna: (oleje roślinne: palmowy, rzepakowy, częściowo
utwardzony palmowy; woda, emulgatory: E471, lecytyna; regulator kwasowości: E330; aromat, barwnik: annato); budyń
7% : (skrobia kukurydziana, skrobia modyfikowana, skrobia ziemniaczana, aromat); olej rzepakowy, cukier puder,
substancje spulchniające: E450, E500; etylowanilina, środek do przetwarzania mąki: kwas askorbinowy.
Może dodatkowo zawierać: sezam, soję,łubin, mleko, orzeszki arachidowe, orzechy.
Przechowywać w temparaturze 1-6 st C.

6073

Babka piaskowa
okrągła - 400g

szt.

5904277103264

3

Ciasto biszkoptowo - tłuszczowe o smaku śmietankowym oblane pomadą
Składniki :mieszanka cukiernicza: (cukier, mąka PSZENNA, skrobia PSZENNA, substancje spulchniające: E450, E500;
odtłuszczone MLEKO w proszku, maltodekstryna, emulgatory: E471, E477, E472b; substancja zagęszczająca: E415;
aromat); JAJA, olej rzepakowy, pomada (9%): cukier, woda, syrop glukozowy; posypka dekoracyjna kolorowa: (cukier,
glukoza, barwniki: E100, E120, E133, E160a, E160b; dekstryna, substancje glazurujące: wosk pszczeli żółty, talk, syrop
glukozowy, olej rzepakowy, aromaty); aromat śmietankowy (0,3%).
Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu.
Może dodatkowo zawierać: sezam, soję, orzechy: arachidowe, włoskie, laskowe, migdały.
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6078

Babka piaskowa 300 g szt.

5904277101239

14

Ciasto biszkoptowo- tłuszczowe o smaku śmietankowym
Składniki: mieszanka cukiernicza: (cukier, mąka PSZENNA, skrobia PSZENNA, substancje spulchniające: E450, E500;
odtłuszczone MLEKO w proszku, maltodekstryna, emulgatory: E471, E477, E472b; substancja zagęszczająca: E415;
aromat); JAJA, olej rzepakowy, aromat śmietankowy (0,2%).
Może dodatkowo zawierać: soję, sezam, łubin, orzeszki arachidowe, orzechy.
Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu

6083

Babka o smaku
cytrynowym okrągła 400 g

szt.

5904277103271

3

Ciasto biszkoptowo - tłuszczowe o smaku cytrynowym oblane pomadą
Składniki mieszanka cukiernicza: (cukier, mąka PSZENNA, skrobia PSZENNA, substancje spulchniające: E450, E500;
odtłuszczone MLEKO w proszku, maltodekstryna, emulgatory: E471, E477, E472b; substancja zagęszczająca: E415;
aromat); JAJA, olej rzepakowy, pomada 8%: woda, cukier, syrop glukozowy; skórka cytrynowa: (skórka cytrynowa,
cukier, syrop glukozowo - fruktozowy, regulator kwasowości: E330; substancja konserwująca: E202; aromat), pasta o
smaku cytrynowym (0,5%): (woda, syrop glukozowy, syrop cukru inwertowanego, alkohol etylowy, substancja
zagęszczająca: E415; barwnik: E101).
Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu
Może dodatkowo zawierać: sezam, soję, łubin, orzechy: arachidowe, włoskie, laskowe, migdały.

6088

Babka o smaku
cytrynowym 300 g

szt.

5904277101246

14

Ciasto biszkoptowo-tłuszczowe o smaku cytrynowym
Składniki: mieszanka cukiernicza: (cukier, mąka PSZENNA, skrobia PSZENNA, substancje spulchniające: E450, E500;
odtłuszczone MLEKO w proszku, maltodekstryna, emulgatory: E471, E477, E472b; substancja zagęszczająca: E415;
aromat); JAJA, olej rzepakowy, pasta o smaku cytrynowym (0,5%): (woda, syrop glukozowy, syrop cukru
inwertowanego, alkohol etylowy, substancja zagęszczająca: E415; barwnik: E101).
Może dodatkowo zawierać: soję, sezam, łubin, orzeszki arachidowe, orzechy.
Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu

6091

Babka z kakao (kg)

kg

5904277102328

3

Ciasto biszkoptowo- tłuszczowe z kakao
Składniki: mieszanka cukiernicza: (cukier; mąka PSZENNA; skrobia PSZENNA, skrobia ziemniaczana, emulgator: E
475; substancje spulchniające: E450, E500; aromat, barwnik: E160a); JAJA, olej rzepakowy, kakao 1%, aromat.
Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu
Może dodatkowo zawierać: sezam, soję, łubin, orzechy: arachidowe, włoskie, laskowe, migdały.

6093

Babka z kakao okrągła - szt.
400g

5904277103288

3

Ciasto biszkoptowo-tłuszczowe z kakao i polewą czekoladową
Składniki: mieszanka cukiernicza: (cukier, mąka PSZENNA, skrobia PSZENNA, substancje spulchniające: E450, E500;
odtłuszczone MLEKO w proszku, maltodekstryna, emulgatory: E471, E477, E472b; substancja zagęszczająca: E415;
aromat); JAJA, olej rzepakowy, polewa 8% : [kuwertura: (miazga kakaowa, cukier, tłuszcz kakaowy, emulgatory:
lecytyna SOJOWA, E476; naturalny aromat waniliowy), ŚMIETANKA, olej rzepakowy]; wiórki czekoladowe: (cukier,
masło kakaowe, MLEKO pełne w proszku, LAKTOZA, emulgator: lecytyna SOJOWA; naturalny aromat waniliowy);
woda, kakao 1%, aromat.
Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu
Może dodatkowo zawierać: sezam, łubin, orzechy: arachidowe, włoskie, laskowe, migdały.
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6098

Babka z kakao 300 g

szt.

5904277101253

14

Ciasto biszkoptowo- tłuszczowe z kakao
Składniki: mieszanka cukiernicza: (cukier, mąka PSZENNA, skrobia PSZENNA, substancje spulchniające: E450, E500;
odtłuszczone MLEKO w proszku, maltodekstryna, emulgatory: E471, E477, E472b; substancja zagęszczająca: E415;
aromat); JAJA, olej rzepakowy, woda, kakao (1,3%), aromat śmietankowy.
Może dodatkowo zawierać: sezam, soję, łubin, orzeszki arachidowe, orzechy.
Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu

6111

Ciasto czekoladowe

kg

5904277107804

5

Ciasto czekoladowe wykończone migdałami
Składniki: mieszanka cukiernicza: (cukier, mąka PSZENNA, czekolada w proszku 10%: cukier, miazga kakaowa, kakao
w proszku obniżonej zawartości tłuszczu , naturalny aromat; kakao w proszku o obniżonej zawartości tłuszczu , skrobia
modyfikowana, substancje spulchniające: E450, E500; aromaty, emulgatory: E472b, E472a; syrop glukozowy, MLEKO
w proszku odtłuszczone, stabilizator: E415; skrobia PSZENNA, sól); JAJA, olej rzepakowy, woda, polewa:
(ŚMIETANKA ,miazga kakaowa, cukier, tłuszcz kakaowy, olej rzepakowy, naturalny aromat waniliowy, emulgatory:
lecytyna SOJOWA, E476, E471; substancja zagęszczająca: E407; regulator kwasowości: E331); dżem czarna
porzeczka: (porzeczka czarna 64%, cukier, substancja żelująca: E440ii; regulator kwasowości:E330; substancja
konserwująca: E202); prażone MIGDAŁY (4%).
Może dodatkowo zawierać: sezam,łubin,mleko, orzechy: arachidowe, włoskie, laskowe.
Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu

614

Sernik

kg

5904277105305

3

Sernik na kruchym spodzie 16% wykończony polewą czekoladową 4%
Składniki: TWARÓG (MLEKO) (46%), margaryna: (oleje roślinne: palmowy, rzepakowy, częściowo utwardzony
palmowy, kokosowy; woda, emulgatory: E471, lecytyna i lecytyny; regulator kwasowości: E330; aromat, sól, substancja
konserwująca: E200; barwnik: annato); cukier, białko JAJA, mąka PSZENNA, żółtko JAJA, polewa czekoladowa (4%):
[śmietanka: (ŚMIETANKA, emulgator: E471; substancja zagęszczająca: E407; regulator kwasowości: E331); czekolada:
(miazga kakaowa, cukier, tłuszcz kakaowy, emulgator: lecytyna SOJOWA; naturalny aromat waniliowy, emulgator:
E476); olej rzepakowy]; MLEKO, skrobia ziemniaczana, rodzynki, skórka pomarańczowa: (skórka pomarańczowa, syrop
glukozowo-fruktozowy, cukier, kwas cytrynowy); cukier wanilinowy: cukier, etylowanilina; JAJA, stabilizator sernikowy:
(cukier, odtłuszczone MLEKO w proszku, skrobia PSZENNA, olej palmowy, skrobia modyfikowana, białko JAJA w
proszku, aromat, syrop glukozowy, emulgator: E471; sól); biała polewa: (cukier, tłuszcz roślinny: palmowy,
słonecznikowy, shea, rzepakowy; MLEKO pełne i odtłuszczone w proszku, emulgator: lecytyna SOJOWA; naturalny
aromat waniliowy); syrop glukozowy, substancje spulchniające: E450, E500; środek do przetwarzania mąki: kwas
askorbinowy; barwnik: kurkumina.
Może dodatkowo zawierać: sezam, łubin, orzeszki arachidowe, orzechy.
Przechowywać w temperaturze 1- 6 st C
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6142

Sernik 500 g

szt.

5904277106463

3

Sernik na kruchym spodzie 20%
Składniki: TWARÓG (MLEKO) (44%), margaryna: (oleje roślinne: palmowy, rzepakowy, częściowo utwardzony
palmowy; woda, emulgatory: E471, lecytyna; regulator kwasowości: E330; aromat, barwnik: annato); mąka PSZENNA,
cukier, białko JAJA, żółtko JAJA, MLEKO, skrobia ziemniaczana, cukier wanilinowy: cukier, etylowanilina; JAJA, cukier
puder, stabilizator sernikowy: (cukier, odtłuszczone MLEKO w proszku, skrobia PSZENNA, olej palmowy, skrobia
modyfikowana, białko JAJA w proszku, aromat, syrop glukozowy, emulgator: E471; sól); substancje spulchniające:
E450, E500; syrop glukozowy, środek do przetwarzania mąki: kwas askorbinowy; barwnik: kurkumina.
Może dodatkowo zawierać: sezam, soję, łubin, orzeszki arachidowe, orzechy.
Przechowywać w temperaturze 1- 6 st C

615

Sernik dworski

kg

5904277105329

3

Sernik z brzoskwinią 10%
Składniki: TWARÓG (MLEKO) (31%), cukier puder, mąka PSZENNA, białko JAJA, brzoskwinie (10%): brzoskwinia,
cukier, regulator kwasowości: kwas cytrynowy; cukier, margaryna: (oleje roślinne: palmowy, rzepakowy, częściowo
utwardzony palmowy, kokosowy; woda, emulgatory: E471, lecytyna i lecytyny; regulator kwasowości: E330; aromat, sól,
substancja konserwująca: E200; barwnik: annato); ŚMIETANKA (MLEKO), żółtka JAJA, budyń o smaku śmietankowym:
(skrobia kukurydziana, skrobia modyfikowana, skrobia ziemniaczana, aromat, barwnik: żółcień chinolinowa); JAJA,
stabilizator sernikowy: (cukier, odtłuszczone MLEKO w proszku, skrobia PSZENNA, olej palmowy, skrobia
modyfikowana, białko JAJA w proszku, aromat, syrop glukozowy, emulgator: E471; sól); MLEKO, cukier wanilinowy:
cukier, etylowanilina; substancje spulchniające: E450, E500; środek do przetwarzania mąki: kwas askorbinowy; barwnik:
kurkumina.
Przechowywać w temperaturze 1- 6 st C
Może dodatkowo zawierać: sezam, soję, łubin, orzechy, orzeszki arachidowe.

616

Sernik królewski

kg

5904277105336

3

Sernik na kruchym kakaowym spodzie z dodatkiem rodzynek i skórki pomarańczowej
Składniki: TWARÓG (MLEKO) (33%), mąka PSZENNA, margaryna: (oleje roślinne: palmowy, rzepakowy, częściowo
utwardzony palmowy; woda, emulgatory: E471, lecytyna; regulator kwasowości: E330; aromat, barwnik: annato); cukier,
żółtka JAJA, biało JAJA, MLEKO, cukier wanilinowy: cukier, etylowanilina; skrobia ziemniaczana, rodzynki (1,3%),
skórka pomarańczowa (1,3%): (skórka pomarańczowa, syrop glukozowo-fruktozowy, cukier, kwas cytrynowy); kakao
(1%), stabilizator sernikowy: (cukier, odtłuszczone MLEKO w proszku, skrobia PSZENNA, olej palmowy, skrobia
modyfikowana, białko JAJA w proszku, aromat, syrop glukozowy, emulgator: E471; sól); substancje spulchniające:
E450, E500; biała polewa: (cukier, olej palmowy i tłuszcz roślinny shea, odtłuszczone MLEKO w proszku, emulgator:
lecytyna SOJOWA; sól, aromat wanilina); środek do przetwarzania mąki: kwas askorbinowy; barwnik: kurkumina.
Może dodatkowo zawierać: sezam,łubin, orzechy, orzeszki arachidowe.
Przechowywać w temperaturze 1- 6 st C

6161

Sernik "Słodki Kąsek"

kg

590427710788

5

Ciasto sernik z kęsami ciasta kakaowego
Składniki: SEREK homogenizowany (58%): [SER twarogowy chudy, wsad waniliowy: (cukier, skrobia kukurydziana,
aromat naturalny, substancja zagęszczająca: guma guar; barwnik: karoteny); ŚMIETANKA]; cukier, mąka PSZENNA,
JAJA, margaryna: (oleje roślinne: palmowy, rzepakowy, kokosowy, częściowo utwardzony palmowy; woda, emulgatory:
E471, lecytyny; regulator kwasowości: E330; barwnik: 160b); skrobia ziemniaczana, kakao (1,8%), cukier wanilinowy:
cukier, etylowanilina; substancje spulchniające: E450, E500b; środek do przetwarzania mąki: kwas askorbinowy.
Może dodatkowo zawierać: soję, sezam, łubin, orzeszki arachidowe, orzechy.
Przechowywać w temp. 1-6 stopnia C.
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Sernik z kajmakiem

kg

5904277108061

5

Sernik z kajmakiem i orzechami włoskimi
Składniki: masa serowa (49%): [TWARÓG 27%*, JAJA, MLEKO, cukier, budyń o smaku śmietankowym: (skrobie,
skorbia modyfikowana, aromat, barwnik: ryboflawiny); MASŁO, cukier wanilinowy: cukier, etylowanilina; skrobia
ziemniaczana]; ciasto: [mąka PSZENNA, margaryna: (oleje roślinne: palmowy, rzepakowy, częściowo utwardzony
palmowy, z ziaren palmowych; woda, emulgatory: E471, E475, E322; sól, substancja konserwująca: E200, E202;
regulator kwasowości: E330; aromat, barwnik: E160b, regulator kwasowości: kwas cytrynowy); cukier, JAJA, MLEKO,
żółtka JAJA, cukier wanilinowy: cukier, etylowanilina; syrop glukozowy, substancje spulchniające: difosforany, węglany
sodu; barwnik: kurkumina]; kajmak (22%): (cukier, MLEKO pełne pasteryzowane, MLEKO pełne w proszku, syrop
glukozowy, tłuszcz roślinny palmowy częściowo utwardzony, regulator kwasowości: wodorowęglan sodu; substancja
konserwująca: sorbinian potasu; aromat); ORZECHY WŁOSKIE (3%).
*w produkcie
Może dodatkowo zawierać: soję, sezam, łubin, orzeszki arachidowe, inne orzechy.
Przechowywać w temperaturze 1 - 6 st C

619

Makowiec

kg

5904277105350

3

Makowiec
Ciasto na kruchym spodzie (19%) z makiem (24%) i bakaliami (8%)
Składniki: Cukier, mak (24%), JAJA, woda, mąka PSZENNA, marmolada: (przeciery owocowe, cukier, regulator
kwasowości: E330, aromat, substancja konserwująca: E202); ORZECH WŁOSKI (3%), rodzynki (3%), MASŁO,
margaryna:[oleje roślinne (palmowy, rzepakowy, kokosowy, częściowo utwardzony palmowy); woda, emulgatory: (E471,
E475); regulator kwasowości: E330; barwnik: E160b]; MIGDAŁY płatki (2%) skórka pomarańczowa: ( skórka
pomarańczowa, cukier, syrop glukozowo-fruktozowy, regulator kwasowości: E330; substancja konserwująca: E202;
aromat), substancje spulchniające:(E450, E500); cukier wanilinowy (cukier, etylowanilina), MLEKO, aromat, barwnik:
kurkumina, środek do przetwarzania mąki: E300.
Przechowywać w temperaturze 1- 6 st C
Może dodatkowo zawierać: sezam, łubin, soję, orzechy: arachidowe, laskowe.

6191

Makówka Łaciata

kg

5904277106418

3

Ciasto makowe z masą serową
Składniki: mieszanka makowa 25%: (cukier, mak 32%, grys PSZENY, mąka SOJOWA, skrobia kukurydziana, MLEKO
w proszku odtł., substancje spulchniające: E450, E500; emulgatory: E471, E472a, E472b, E475; aromaty, syrop
glukozowo-fruktozowy, olej palmowy, cynamon, przeciwutleniacz: E300; syrop glukozowy, skrobia PSZENNA); jabłka
prażone:(jabłka, cukier, regulator kwasowości E330; przeciwutleniacz: E301; substancje konserwujące: E223, E202);
JAJA, margaryna: (oleje roślinne: palmowy,rzepakowy,kokosowy, częściowo utwardzony palmowy; woda, emulgatory:
E471, lecytyny; regulator kw: E330; barwnik: E160b); woda, mieszanka serowa 9%:(cukier, skrobia modyfikowana,
SERWATKA w proszku, tł. palmowy, skrobia PSZENNA, syrop glukozowy, ser TWAROGOWY w proszku 1,3%,
glukoza, MLEKO w proszku odtł., LAKTOZA, białka MLEKA, białko JAJA w proszku, substancje zagęszczające: E401,
E407; stabilizatory: E450, E339; emulgatory: E475, E471; sól, aromat); mąka PSZENNA, twaróg mielony (6%):
(MLEKO, tł. roślinne: palmowy, shea, SOJOWY, rzepakowy, kokosowy częściowo utwardzony); MIGDAŁY, cukier,
polewa: (cukier, miazga kakaowa, tł. kakaowy, proszek kakaowy o obniżonej zawartości tł., emulgator: lecytyna
SoOJOWA; aromat, emulgator: E476); ŚMIETANKA, MASŁO, olej rzepakowy, MLEKO, mąka PSZENNA, subst.
spulchniające: E450, E500; syrop glukozowy, etylowanilina, barwnik:E100.
Przechowywać w temperaturze 1- 6 st C.
Może dodatkowo zawierać: sezam, łubin, orzechy: arachidowe, włoskie, laskowe.
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620

Jabłecznik

6258

Keks 500 g z bakaliami szt.

629

Placek drożdżowy

kg

630

Jabłecznik z
brzoskwinią

kg

kg

5904277105367

3

Ciasto biszkoptowo-tłuszczowe (27%) z jabłkami (49%)
Składniki: jabłka prażone: ( jabłka, cukier, regulator kwasowości: E330; przeciwutleniacz: E301; substancje
konserwujące: E223, E202 ); cukier, margaryna: (oleje roślinne: palmowy, rzepakowy, kokosowy, częściowo utwardzony
palmowy; woda, emulgatory: E471, lecytyny; regulator kwasowości: E330; barwnik: E160b); mąka PSZENNA, JAJA,
lukier: cukier, woda, syrop glukozowy; mąka ziemniaczana, cukier wanilinowy: cukier, etylowanilina; substancje
spulchniające: E450, E500; cynamon, biała polewa czekolada: (cukier, tłuszcz roślinny: palma, słonecznik, shea,
rzepak; MLEKO pełne i odtł. w proszku, olej rzepakowy, emulgator: lecytyna SOJOWA; naturalny aromat waniliowy);
środek do przetwarzania mąki: kwas askorbinowy.
Może dodatkowo zawierać: sezam, łubin, orzechy: arachidowe, włoskie, laskowe, migdały.
Przechowywać w temperaturze 1- 6 st C

5904277103509

21

Ciasto biszkoptowo -tłuszczowe z mieszanką keksową 13%, rodzynkami 9% i orzechami włoskimi 5%
Składniki: mieszanka cukiernicza (cukier, mąka PSZENNA, skrobia PSZENNA, MLEKO w proszku odtłuszczone,
substancje spulchniające: E500, E450, E341, skrobia modyfikowana, emulgatory: E472b, E475; sól, aromaty), JAJA,
olej rzepakowy, mieszanka keksowa [w zmiennych proporcjach: cukinia (DWUTLENEK SIARKI), rodzynka, wiśnia,
marchew, czereśnia, agrest, skórki pomarańczowe (DWUTLENEK SIARKI); syrop glukozowo-fruktozowy, regulator
kwasowości: kwas cytrynowy, substancje konserwujące: E202, E211; aromat, barwniki: E133, E122, E124, E110,
E104], rodzynki, ORZECH WŁOSKI, woda, mąka PSZENNA, skrobia ziemniaczana, skrobia modyfikowana.
Barwniki: E122, E124,E110, E104 mogą mieć szkodliwy wpływ na aktywność i skupienie uwagi u dzieci.
Może dodatkowo zawierać: sezam, soję, orzechy: arachidowe, laskowe, migdały.
Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu

1

Placek drożdżowy z kruszonką i rodzynkami
Składniki: ciasto [mąka PSZENNA, margaryna (oleje roslinne: palmowy, rzepakowy, częsciowo utwardzony palmowy;
woda, emulgatory: E471, lecytyny; regulator kwasowości: kwas cytrynowy, aromat, barwnik: annato), MLEKO, cukier,
woda, ŻÓŁTKA JAJ, rodzynki 4%, drożdże, sól], kruszonka 19% ( mąka PSZENNA, MASŁO, cukier, cukier wanilinowy:
cukier, etylowanilina), pomada (cukier, woda, syrop glukozowy).
Może dodatkowo zawierać: soję, sezam, orzechy: włoskie, laskowe, arachidowe, migdały.
Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu

3

Jabłecznik z brzoskwiniami na spodzie biszkoptowo-tłuszczowym 25% posypany kruszonką 10%
Składniki: jabłka (45%): (jabłka, cukier, regulator kwasowości: E330; przeciwutleniacz: E301; substancje konserwujące:
E223, E202); brzoskwinia (20%): (brzoskwinie, woda, cukier, regulator kwasowości:E330); mąka PSZENNA, cukier,
margaryna: (oleje roślinne: palmowy, rzepakowy, kokosowy, częściowo utwardzony palmowy; woda, emulgatory: E471,
lecytyny; regulator kwasowości: E330; barwnik: E160b); JAJA, MASŁO, mąka ziemniaczana, cukier waniliowy: cukier,
etylowanilina; biała polewa czekoladowa: (cukier, tłuszcz roślinny: palma, słonecznik, shea, rzepak; MLEKO pełne i
odtłuszczone w proszku, olej rzepakowy, emulgator: lecytyna SOJOWA; naturalny aromat waniliowy); substancje
pulchniające: E450, E500; środek do przetwarzania mąki: E300.
Przechowywać w temperaturze 1- 6 st C
Może dodatkowo zawierać: sezam, łubin, orzechy: arachidowe, włoskie, laskowe, migdały.

5904277105374
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5904277103417

3

Ciasto drożdżowe 37% z masą makową 54%
Składniki: mąka PSZENNA, mak (18%), woda, cukier, margaryna: (nieuwodorniony tłuszcz palmowy; oleje roślinne:
palmowy, rzepakowy, kokosowy, częściowo utwardzony palmowy; woda, emulgatory: E471, lecytyny; regulator
kwasowości: E330; barwnik: annato), żółtka JAJ, rodzynki (4%), skórka pomarańczowa (2%): (skórka pomarańczowa,
cukier, syrop glukozowo-fruktozowy, regulator kwasowości: E330, substancja konserwująca: E202, aromat), MIGDAŁ
(2%), pomada: (cukier, syrop glukozowy, woda, substancja zagęszczająca: E406), drożdże, MLEKO w proszku, sól,
aromat migdałowy, barwnik: kurkumina, środek do przetwarzania mąki: E300.
Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu
Może dodatkowo zawierać: sezam, soję, łubin, orzechy: arachidowe, włoskie, laskowe, migdały.

Ciasto - Placek z
kg
owocami i płatkami
migdałowymi - foremka

5904277102618

3

Ciasto biszkoptowo-tłuszczowe ze śliwkami i migdałami
Składniki: mąka PSZENNA, owoce śliwki (25%), cukier, MAŚLANKA: (MLEKO pasteryzowane, MLEKO odtłuszczone w
proszku, bakterie fermentacji mlekowej); cukier, olej rzepakowy, żel: (syrop glukozowy, woda, cukier, substancje
żelujące: E406, E440; regulatory kwasowości: E330, E331; substancje konserwujące: E202, E200; aromat); płatki
MIGDAŁÓW (3%), substancje spulchniające: (E450, E500); cukier wanilinowy: (cukier, etylowanilina), polepszacz:
E300.
Może dodatkowo zawierać: soję, sezam, łubin, orzechy: włoskie, laskowe, arachidowe.
Przechowywać w temperaturze 1- 6 st C

6521

Ciasto z cynamonem

kg

5904277108078

4

Ciasto marchewkowe przełożone kremem o smaku śmietankowym z dodatkiem serka mascarpone i cynamonu
Składniki: mąka PSZENNA, cukier trzcinowy, krem o smaku śmietankowym (17%): [ŚMIETANKA (ŚMIETANKA 50%,
emulgator:E471, substancja zagęszczająca: karagen, regulator kwasowości: E331), woda, całkowicie uwodornione oleje
i tłuszcze roślinne (tłuszcze (ziaren palmowych), oleje (rzepakowy, słonecznikowy, kukurydziany i SOJOWY w
zmiennych proporcjach)), cukier, stabilizatory:E420ii, E463; białka MLEKA, emulgatory:E472e, lecytyna SOJOWA; sól,
środki aromatyzujące, barwnik: beta-karoten]; marchew (15%), JAJA, serek mascarpone (11%): (ŚMIETANKA,
regulator kwasowości: E330); olej rzepakowy, cukier puder, cukier, woda, cynamon 0,4%, substancje spulchniające:
E450, E500; barwniki: E102, E172; aromat anyżowy, środek do przetwarzania mąki: kwas askorbinowy.
Może dodatkowo zawierać: sezam, łubin, orzeszki arachidowe, orzechy.
Przechowywać w temperaturze 1- 6 st C
Barwnik E102 może mieć szkodliwy wpływ na aktywność i skupienie uwagi u dzieci.

800

Biszkopt do tortu

kg

5904277105589

7

Ciasto biszkoptowe
Składniki: mieszanka biszkoptowa : (cukier mąka PSZENNA, skrobia PSZENNA, substancje spulchniające: E500,
E450, E336; skrobia tapiokowa, emulgatory: E472b, E477; syrop glukozowy, MLEKO odtłuszczone w proszku,
substancja zagęszczająca: E415; aromaty), JAJA, mąka PSZENNA, woda
Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu
Może dodatkowo zawierać: sezam, soję, migdały, orzechy: laskowe, włoskie, arachidowe

6331

Strucla zwijana szt.600g

650

szt.
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8051

Rolada z galaretką o
smaku truskawkowym

kg

5904277107606

3

Ciasto biszkoptowe z kremem śmietankowym 40% i galaretką o smaku truskawkowym 28%
Składniki: ŚMIETANKA 30% tł. (29%) : (ŚMIETANKA; emulgator: E471; substancja zagęszczająca: E407; regulator
kwasowości: E331); galaretka o smaku truskawkowym (28%): (cukier, żelatyna wieprzowa, regulator kwasowości kwas
cytrynowy; aromat, barwniki: antocyjany, kurkumina); biszkopt: [mieszanka cukiernicza: (cukier, mąka PSZENNA,
skrobia PSZENNA, substancje spulchniające: E450, E500, E336; skrobia, emulgatory: E472b, E477; syrop glukozowy,
MLEKO odtł. w proszku, substancja zagęszczająca E415; aromat); JAJA, woda]; stabilizator truskawkowy 11%: [cukier,
glukoza,truskawkowe drobinki (10%) (koncentrat pulpy truskawkowej, cukier, skrobia kukurydziana,regulator
kwasowości E330), żelatyna wieprzowa,aromat, regulator kwasowości E330, barwnik E162, stabilizatory: E412, E410;
sól]; puder dekoracyjny: (glukoza; skrobia PSZENNA, olej rzepakowy częściowo utwardzony, substancja
przeciwzbrylająca: E170, tłuszcz palmowy całkowicie utwardzony, aromat).
Może dodatkowo zawierać: sezam, soję, łubin, orzechy: arachidowe, laskowe, włoskie, migdały
Przechowywać w temperaturze 1 - 6 st C

810

Rolada bezowa
malinowa

kg

590427710770

3

Rolada bezowa z migdałami przełożona kremem o smaku śmietankowym z malinami
Składniki: cukier puder, białko JAJ 19%, serek mascarpone 14%: (pasteryzowana ŚMIETANKA, regulator kwasowości:
E330), krem o smaku śmietankowym 13%: [ŚMIETANKA (ŚMIETANKA 50%, emulgator:E471, substancja
zagęszczająca: karagen, regulator kwasowości: E331), woda, całkowicie uwodornione oleje i tłuszcze roślinne (tłuszcze
(ziaren palmowych), oleje (rzepakowy, słonecznikowy, kukurydziany i SOJOWY w zmiennych proporcjach)), cukier,
stabilizatory:E420ii, E463; białka MLEKA, emulgatory:E472e, lecytyna SOJOWA; sól, środki aromatyzujące, barwnik:
beta-karoten], mąka ziemniaczana, owoce w żelu malina 11%: (owoce maliny 8%*, cukier, woda, skrobia modyfikowana,
regulatory kwasowości: E330, E327; aromat, substancja konserwująca: E202); MIGDAŁY płatki (4%), stabilizator
malinowy: [cukier, glukoza (PSZENICA), żelatyna wołowa, kawałki malin (0,6%)*, kwas: E330; sproszkowane owoce
malin 2%*, barwnik owocowy i ekstrakt roślinny, aromat naturalny, sól]; woda, budyń śmietankowy: (skrobia
kukurydziana, skrobia modyfikowana, aromat, barwnik: E101); sok z cytryny, sól. *w produkcie
Może dodatkowo zawierać: sezam, łubin, orzechy: arachidowe, laskowe, włoskie.
Przechowywać w temp. 1-6'C.

811

Rolada bezowa
cappucino

kg

590427710771

3

Rolada bezowa z migdałami przełożona kremem o smaku cappucinno (37%)
Składniki: cukier puder, białko JAJ 19%, serek mascarpone 14%: (pasteryzowana ŚMIETANKA, regulator kwasowości:
E330), krem o smaku śmietankowym 13%: [ŚMIETANKA (ŚMIETANKA 50%, emulgator:E471, substancja
zagęszczająca: karagen, regulator kwasowości: E331), woda, całkowicie uwodornione oleje i tłuszcze roślinne (tłuszcze
(ziaren palmowych), oleje (rzepakowy, słonecznikowy, kukurydziany i SOJOWY w zmiennych proporcjach)), cukier,
stabilizatory:E420ii, E463; białka MLEKA, emulgatory:E472e, lecytyna SOJOWA; sól, środki aromatyzujące, barwnik:
beta-karoten], mąka ziemniaczana, nadzienie z czarnej porzeczki: (porzeczka czarna 64%, cukier, substancja żelująca:
E440ii; regulator kwasowości: E330; substancja konserwująca: E202); MIGDAŁY płatki (4%), stabilizator: (cukier,
maltodekstryna, żelatyna, LAKTOZA, skrobia kukurydziana, sól); woda, budyń o smaku śmietankowym: (skrobia
kukurydziana, skrobia modyfikowana, aromat, barwnik: E101); kawa (0,7%), kawa cappuccino (0,7%): [cukier, syrop
glukozowy, tłuszcz kokosowy, kawa rozpuszczalna, MLEKO w proszku odtłuszczone, serwatka (z MLEKA) w proszku,
ekstrakt kawy zbożowej: (ekstrakt prażonego JĘCZMIENIA i ŻYTA), białka MLEKA, stabilizatory: E340, E331, aromat,
emulgator: E471, substancja przeciwzbrylająca: E551]; sok z cytryny, sól.
*w produkcie
Może dodatkowo zawierać: zboża zawierające gluten, sezam, łubin, orzechy: arachidowe, laskowe, włoskie.
Przechowywać w temp. 1-6'C.
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901

Krajanka Piernikowa
350g szt.

szt.

5907800455618

90

Ciasteczka piernikowe
Składniki: cukier, mąka PSZENNA, miód sztuczny ( cukier, syrop glukozowo-fruktozowy, woda, regulator kwasowości:
E330, aromat), mąka ŻYTNIA, woda, margaryna [oleje roślinne (palmowy, rzepakowy, z ziaren palmowych), woda,
emulgatory E471, E475, E322), sól, regulator kwasowości: E330, substancja konserwująca: E202, barwnik: annato,
aromat],syrop glukozowy, kakao, karmel (barwnik: E-150c, woda, substancje konserwujące: E 202, E 211 ), substancje
spulchniające : wodorowęglan amonu, wodorowęglan sodu; cynamon 0,3%, przyprawa piernikowa 0,3% (cynamon,
kolendra, anyż, mąka PSZENNA, imbir, kakao, goździki), aromat, środek do przetwarzania mąki: kwas askorbinowy
Może dodatkowo zawierać: soję, sezam, łubin, mleko, jaja, gorczycę, seler, orzechy: arachidowe, włoskie, laskowe,
migdały
Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu

9011

Krajanka kg

kg

5904277101321

5

Ciasteczka piernikowe
Składniki: cukier, mąka PSZENNA, miód sztuczny ( cukier, syrop glukozowo-fruktozowy, woda, regulator kwasowości:
E330, aromat), mąka ŻYTNIA, woda, margaryna [oleje roślinne (palmowy, rzepakowy, z ziaren palmowych), woda,
emulgatory E471, E475, E322), sól, regulator kwasowości: E330, substancja konserwująca: E202, barwnik: annato,
aromat],syrop glukozowy, kakao, karmel (barwnik: E-150c, woda, substancje konserwujące: E 202, E 211 ), substancje
spulchniające : wodorowęglan amonu, wodorowęglan sodu; cynamon 0,3%, przyprawa piernikowa 0,3% (cynamon,
kolendra, anyż, mąka PSZENNA, imbir, kakao, goździki), aromat, środek do przetwarzania mąki: kwas askorbinowy
Może dodatkowo zawierać: soję, sezaqm, łubin, mleko, jaja, gorczycę, seler, orzechy: arachidowe, włoskie, laskowe,
migdały
Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu

902

Pączki na wagę

kg

5904277103301

1

Pączek drożdżowy z nadzieniem owocowym (15%) wykończony lukrem (8%)
Składniki: mąka PSZENNA, nadzienie owocowe (15%): (owoce: czarnej porzeczki, czerwonej porzeczki, maliny; woda,
cukier, stabilizator: E1442; regulator kwasowości: E330; aromaty, substancja konserwująca: E202); woda, tłuszcz
roślinny: palmowy i słonecznikowy; lukier: cukier, woda, syrop glukozowy; JAJA, mieszanka cukiernicza: (mąka
PSZENNA, gluten PSZENNY, sól, cukier, białko JAJA w proszku, LAKTOZA, emulgatory: E472e, E471, lecytyna;
glukoza, substancje spulchniające: E450, E500, E340; syrop glukozowy, skrobia PSZENNA, aromat, stabilizator E412);
olej rzepakowy, cukier, margaryna: (oleje roślinne: palmowy, rzepakowy, kokosowy, częściowo utwardzony palmowy;
woda, emulgatory: E471, E475; regulator kwasowości: E330); drożdże, substancja przeciwzbrylająca: E341; środek do
przetwarzania mąki: E300.
Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu
Może dodatkowo zawierać: sezam, soję,łubin, orzechy: arachidowe, włoskie, laskowe, migdały.

9021

Pączki na wagę z
nadzieniem adwokat

kg

5904277103318

1

Pączek drożdżowy z nadziem o smaku adwokatowym
Składniki: mąka PSZENNA, nadzienie o smaku adwokatowym (10%): (woda, cukier, skrobia modyfikowana, MLEKO w
proszku pełne, SERWATKA w proszku, MLEKO w proszku odtłuszczone, substancja zagęszczająca: alginian sodu;
aromaty, barwniki: karoteny, ryboflawiny; stabilizator: difosforany; sól); woda, tłuszcz roślinny: palmowy i słonecznikowy;
lukier: cukier, woda, syrop glukozowy; JAJA, mieszanka cukiernicza: (mąka PSZENNA, gluten PSZENNY, sól, cukier,
białko JAJA w proszku, LAKTOZA, emulgatory: E472e, E471, lecytyna; glukoza, substancje spulchniające: E450, E500,
E340; syrop glukozowy, skrobia PSZENNA, aromat, stabilizator E412); olej rzepakowy, cukier, margaryna: (oleje
roślinne: palmowy, rzepakowy, kokosowy, częściowo utwardzony palmowy; woda, emulgatory: E471, E475; regulator
kwasowości: E330); drożdże, substancja przeciwzbrylająca: E341; środek do przetwarzania mąki: E300.
Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu
Może dodatkowo zawierać: sezam, soję,łubin, orzechy: arachidowe, włoskie, laskowe, migdały.
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9025

Paczki mleczusie

kg

5904277103325

1

Pączki z maślanką
Składniki: Maślanka 36%: (MAŚLANKA naturalna pasteryzowana, MLEKO, MLEKO odtł. w proszku, żywe kultury
bakterii mlekowych); mieszanka cukiernicza: (mąka PSZENNA, cukier, skrobia PSZENNA, stabilizatory: guma guar,
guma ksantanowa; MLEKO w proszku pełne, substancje spulchniające: difosforany, węglany sodu; sól, aromaty,
emulgatory: E472a, E472b; syrop glukozowy, MLEKO w proszku odtłuszczone); JAJA, tłuszcz roślinny: palmowy i
słonecznikowy; cukier, olej rzepakowy, woda.
Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu
Może dodatkowo zawierać: sezam, łubin, soję, orzechy: włoskie, laskowe, arachidowe; migdały

903

Rogaliki

kg

5907800455496

2

Rogaliki z powidłami śliwkowymi (20%)
Składniki: mąka PSZENNA, margaryna: (oleje roślinne: palmowy, rzepakowy, kokosowy, częściowo utwardzony
palmowy; woda, emulgatory: E471, E475; regulator kwasowości: E330; barwnik: E160b); powidła śliwkowe (20%):
(śliwki, cukier, substancja żelująca: pektyna; substancja konserwująca: E202); pomada: cukier, woda, syrop glukozowy;
cukier, ŚMIETANA, JAJA, drożdże, syrop glukozowy, sól.
Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu
Może dodatkowo zawierać: sezam, soję, łubin, orzechy: arachidowe, włoskie, laskowe, migdały.

9048

Ciasteczka bezy 100g

szt.

5904277101154

28

Ciasteczka bezy
Składniki: cukier, białko JAJ.
Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu
Może dodatkowo zawierać: zboża zawierające gluten, mleko, sezam, soję, orzechy: arachidowe, włoskie, laskowe,
migdały.

9058

Ciasteczka francuskie
250 g

szt.

5904277101161

28

Ciasteczka francuskie z marmoladą (15%)
Składniki: mąka PSZENNA, margaryna: (oleje roślinne: palmowy i rzepakowy; woda, emulgatory: E471, E475, E322;
sól, regulator kwasowości: E330; substancja konserwująca: E202; aromat, barwnik: E160b); woda, marmolada (15%):
(zagęszczony przecier owocowy: jabłkowy, czarna porzeczka, aroniowy wiśniowy, truskawkowy, śliwkowy; substancje
słodzące: cukier, syrop glukozowy; substancja żelująca: E440; regulator kwasowości: E330; substancja konserwująca:
E202); cukier, JAJA, sól, ocet, środek do przetwarzania mąki: kwas askorbinowy.
Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu
Może dodatkowo zawierać: mleko, sezam, soję, łubin, orzechy: arachidowe, włoskie, laskowe, migdały

9068

Ciasteczka anyżki 200g szt.

5904277101178

28

Ciasteczka anyżki
Składniki: Cukier, mąka PSZENNA, JAJA, aromat anyżowy (1%), środek do przetwarzania mąki: kwas askorbinowy.
Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu
Może dodatkowo zawierać: mleko, sezam, soję, orzechy: arachidowe, włoskie, laskowe, migdały

9078

Ciasteczka biszkopciki szt.
100 g

5904277101185

28

Ciasteczka biszkoptowe
Składniki: JAJA, mąka PSZENNA, cukier, mieszanka cukiernicza (skrobia PSZENNA, cukier, emulgatory: E477,
E472b; substancje spulchniające: E500, E450, E341, syrop glukozowy, odtłuszczone MLEKO w proszku, aromat,
barwnik E160a), skrobia ziemniaczana, środek do przetwarzania mąki: kwas askorbinowy.
Może dodatkowo zawierać: sezam, soję, orzechy: arachidowe, włoskie, laskowe, migdały.
Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu
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5904277101208

21

Ciasteczka z wiórkami kokosowymi 40%
Składniki: cukier, wiórki kokosowe (40%), białko JAJ, mąka PSZENNA, mąka ziemniaczana, drożdże, sól, środek do
przetwarzania mąki: kwas askorbinowy.
Może dodatkowo zawierać: mleko, sezam, łubin, soję, orzechy: arachidowe, włoskie, laskowe, migdały.
Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu

Groszek ptysiowy 100g kg

5907800455489

30

Wyrób z ciasta parzonego
SKŁADNIKI: mąka PSZENNA, woda, JAJA, MLEKO, margaryna: [oleje roślinne (palmowy, rzepakowy, częściowo
utwardzony palmowy), woda, emulgatory: (E471, lecytyna), regulator kwasowości: E330; aromat, barwnik: E160b),
substancje spulchniające: E450, E500; środek do przetwarzania mąki: kwas askorbinowy
Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu
Może dodatkowo zawierać: sezam, soję, łubin, orzechy: arachidowe, włoskie, laskowe, migdały.

9131

Ciasteczka kruche z
marmoladą 250 g

szt.

5904277108177

28

Kruche ciasteczka wykończone marmoladą wieloowocową
Składniki: Mąka PSZENNA, margaryna: (oleje roślinne: palmowy, rzepakowy, częściowo utwardzony palmowy; woda,
emulgatory: E471, lecytyna; sól, substancja konserwująca: E200; regulator kwasowości: E330; aromat, barwnik:
E160b); cukier puder, JAJA, marmolada wieloowocowa 8%: (zagęszczony przecier owocowy: jabłkowy, czarna
porzeczka, aroniowy, wiśniowy, truskawkowy, śliwkowy; substancje słodzące: cukier, syrop glukozowy; substancja
żelująca: E440; regulator kwasowości: E330; substancja konserwująca: E202); substancje spulchniające: E450, E500b;
środek do przetwarzania mąki: E300.
Może dodatkowo zawierać: soję , sezam, mleko, łubin, orzechy: włoskie, laskowe, arachidowe, migdały.
Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu

9165

Ciasteczka z ciasta
parzonego kg

kg

5904277108184

1

Składniki: woda, mieszanka cukiernicza: (skrobia kukurydziana, mąka PSZENNA, JAJA w proszku, skrobia PSZENNA,
tłuszcz palmowy, białka MLEKA, substancja zagęszczająca: guma guar; substancje spulchniające: E450, E500;
emulgatory: E471, E472b, E475, E481; LAKTOZA, sól, aromat); pomada: cukier, woda, syrop glukozowy; tłuszcze
roślinne ( palmowy, słonecznikowy w zmiennych proporcjach), JAJA, środek do przetwarzania mąki:kwas askorbinowy
Może dodatkowo zawierać: sezam, łubin, soję, orzechy: włoskie, laskowe, arachidowe, migdały.
Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu

918

Faworki kg

kg

5904277103356

1

Ciastka smażone na głębokim oleju posypane pudrem
Składniki: mąka PSZENNA, cukier, JAJA, MLEKO, margaryna: (oleje roślinne: palmowy, rzepakowy, kokosowy,
częściowo utwardzony palmowy; woda, emulgatory: E471, lecytyny; regulator kwasowości: E330; barwnik: annato);
ŚMIETANA [MLEKO], puder dekoracyjny (4%): (glukoza, skrobia PSZENNA, tłuszcze roślinne utwardzone: rzepakowy i
palmowy); substancja przeciwzbrylająca: węglan wapnia, aromat); substancje spulchniające: E450, E500; ocet, tłuszcz
palmowy i słonecznikowy; środek do przetwarzania mąki: E300.
Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu
Może dodatkowo zawierać: sezam, soję, łubin, orzechy, orzeszki arachidowe.

9098

Ciasteczka kokosanki
200g

912

szt.
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9182

Faworki drożdżowe kg

kg

5904277103356

1

Ciastka drożdżowe smażone
Składniki: mąka PSZENNA, woda, tłuszcz roślinny: palmowy i słonecznikowy; lukier: cukier, woda, syrop glukozowy;
JAJA, mieszanka cukiernicza: (mąka PSZENNA, gluten PSZENNY, sól, cukier, białko JAJA w proszku, LAKTOZA,
emulgatory: E472e, E471, lecytyna; glukoza, substancje spulchniające: E450, E500, E340; syrop glukozowy, skrobia
PSZENNA, aromat, stabilizator E412); olej rzepakowy, cukier, margaryna: (oleje roślinne: palmowy, rzepakowy,
kokosowy, częściowo utwardzony palmowy; woda, emulgatory: E471, E475; regulator kwasowości: E330); drożdże,
substancja przeciwzbrylająca: E341; środek do przetwarzania mąki: E300.
Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu
Może dodatkowo zawierać: sezam, soję,łubin, orzechy: arachidowe, włoskie, laskowe, migdały.

919

Ciasteczka Omleciki na wagę

kg

5904277103363

2

Ciastko biszkoptowe przekładane kremem o smaku waniliowym i dżemem
Składniki: krem (56%): [woda, krem waniliowy: (cukier, skrobia modyfikowana, MLEKO pełne w proszku, SERWATKA w
proszku, substancje żelujące: E450, E516, E339; substancja zagęszczająca E401; sól, aromaty, barwniki: E101,
E160a); MASŁO, margaryna: (oleje roślinne: palmowy, rzepakowy, kokosowy, częściowo utwardzony palmowy; woda,
emulgatory: E471, lecytyny; regulator kwasowości: E330; barwnik: E160b)]; biszkopt: (JAJA, cukier, mąka PSZENNA,
skrobia PSZENNA , woda, substancje spulchniające: E500,E450, E336; skrobia tapiokowa, emulgatory: E472b, E477;
syrop glukozowy, MLEKO odtł. w proszku, substancja zagęszczająca: E415; aromaty); dżem porzeczkowy (5%):
(porzeczka czarna, cukier, substancja żelująca: E440ii; regulator kwasowości: E330; substancja konserwująca: E202).
Przechowywać w temperaturze 1- 6 st C
Może dodatkowo zawierać: sezam, soję, łubin, orzechy: arachidowe, włoskie, laskowe, migdały.

922

Paszteciki z kapustą i
grzybami

kg

5904277103684

3

Paszteciki drożdżowe z kapustą i grzybami
Składniki: ciasto: [mąka PSZENNA, ŚMIETANA, margaryna: (oleje roślinne: palmowy, rzepakowy, kokosowy, częściowo
utwardzony palmowy; woda, emulgatory: E471, E475, lecytyny; regulator kwasowości: E330; substancja konserwująca:
E202; aromat, barwnik: annato); żółtka JAJ, MLEKO, sól, cukier, drożdże, środek do przetwarzania mąki: E300]; farsz:
(kapusta kiszona 40 %, pieczarki 11%, smalec, woda, cebula prażona: cebula, nieuwodorniony olej palmowy, mąka
PSZENNA, sól; sos borowikowy: skrobia, ŚMIETANKA, tłuszcz palmowy, mąka PSZENNA, maltodekstryna, sól,
borowiki, koncentrat soku z pieczarek, cebula, maślaki, syrop glukozowy, hydrolizowane białka roślinne, zamiennik soli,
aromaty, białka MLEKA, ekstrakt drożdżowy, pieczarki, pieprz; sól, pieprz, cukier).
Przechowywać w temperaturze 1- 6 st C
Może dodatkowo zawierać: sezam, soję, łubin, orzechy: arachidowe, włoskie, laskowe, migdały.

9222

Pasztecik z farszem
szpinakowym 90g

szt.

1

Paszteciki z ciasta francuskiego z nadzieniem szpinakowym
Składniki: ciasto: [mąka PSZENNA, ŚMIETANA [MLEKO], margaryna: (oleje roślinne: palmowy, rzepakowy, kokosowy,
częściowo utwardzony palmowy; woda, emulgatory: E471, E475, lecytyny; regulator kwasowości: E330; substancja
konserwująca: E202; aromat, barwnik: E160b); żółtka JAJ, MLEKO, sól, cukier, drożdże, środek do przetwarzania mąki:
E300]; nadzienie szpinakowe (48%): [farsz szpinakowy: (szpinak 80%, cebula, olej rzepakowy, woda, skrobia
modyfikowana, czosnek, sól, mieszanka przypraw, substancje konserwujące: E202, E211; barwnik: E141); ser wiórki:
(MLEKO, sól, bakterie fermentacji mlekowej, podpuszczka, stabilizator: E509; substancja konserwująca: lizozym z
białka JAJA; barwnik: E160b); czosnek suszony, sól, pieprz].
Może dodatkowo zawierać: sezam, soję, łubin, orzechy: arachidowe, laskowe, włoskie, migdały.
Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu.
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925

Ciasteczka drożdżowe
na wagę

kg

5904277103578

1

Ciasteczka drożdżowe z masą serową (25%)
Składniki: mąka PSZENNA, masa serowa 25%: (SER TWAROGOWY 40%, SERWATKA, cukier, skrobia
modyfikowana, syrop glukozowy, olej rzepakowy, substancje zagęszczające: E460, E466; regulator kwasowości: kwas
cytrynowy; barwnik: karoteny; aromat); woda, cukier, margaryna: (nieuwodorniony tłuszcz palmowy; oleje roślinne:
palmowy, rzepakowy, częściowo utwardzony palmowy; woda, emulgatory: E471, lecytyny; regulator kwasowości: E330;
aromat, barwnik: E160b); żółtka JAJA, puder dekoracyjny: (glukoza, skrobia PSZENNA, tłuszcze roślinne utwardzone:
rzepakowy, palmowy; substancja przeciwzbrylająca: E170; aromat); MLEKO w proszku, drożdże, sól, barwnik:
kurkumina; etylowanilina, środek do przetwarzania mąki: kwas askorbinowy.
Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu
Może dodatkowo zawierać: sezam, soję, łubin, orzechy: arachidowe, włoskie, laskowe, migdały.

926

Sakiewka Jabłkowa

kg

5904277103585

2

Ciasteczka z nadzieniem jabłkowym (28%)
Składniki: mąka PSZENNA, mus jabłkowy (28%): (jabłka, cukier, regulator kwasowości: E330; przeciwutleniacz: E301;
substancje konserwujące: E223, E202); margaryna: (oleje roślinne: palmowy, rzepakowy, częściowo utwardzony
palmowy; woda; emulgatory: E471, lecytyna; regulator kwasowości: kwas cytrynowy; aromat; barwnik: annato); lukier:
cukier, woda, syrop glukozowy; ŚMIETANA, żółtka JAJ, cukier, drożdże, sól, aromat, środek do przetwarzania mąki:
kwas askorbinowy. Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu
Produkt może zawierać: sezam, soję, łubin, orzechy: arachidowe, włoskie, laskowe, migdały.

9261

Sakiewka z czarną
porzeczką

kg

5904277107439

2

Ciasteczka z nadzieniem z czarnej porzeczki (26%)
Składniki: mąka PSZENNA, nadzienie z czarnej porzeczki (26%): (porzeczka czarna 65%, cukier, syrop glukozowy,
skrobia modyfikowana, regulator kwasowości: E330; substancja konserwująca: E202); margaryna: (oleje roślinne:
palmowy, rzepakowy, częściowo utwardzony palmowy; woda; emulgatory: E471, lecytyna; regulator kwasowości: kwas
cytrynowy; aromat; barwnik: annato), lukier: cukier, woda, syrop glukozowy; ŚMIETANA, żółtka JAJ, cukier, drożdże,
sól, aromat, środek do przetwarzania mąki: kwas askorbinowy.
Może dodatkowo zawierać: soję, łubin, sezam, orzechy: arachidowe, laskowe, migdały, włoskie.
Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu.

9262

Sakiewka z masą
jagodową

kg

2

Ciasteczka z nadzieniem jagodowym (34%)
Składniki: nadzienie jagodowe 34%*: [jagody 17%*, masa jagodowa 17%*: (jagody 12%*, syrop glukozowy, cukier,
przecier jabłkowy, skrobia modyfikowana, regulator kwasowości: E330; aromat, substancje konserwujące: E202, E200;
substancja zagęszczająca: E418; woda), skrobia modyfikowana]; mąka PSZENNA, margaryna: (oleje roślinne:
palmowy, rzepakowy, częściowo utwardzony palmowy; woda, emulgatory: E471, lecytyna; regulator kwasowości: E330;
aromat, barwnik: annato); pomada: (cukier, woda, syrop glukozowy); ŚMIETANA 18% tł., cukier puder, żółtka JAJA,
drożdże, sól, aromat.
Może dodatkowo zawierać: soję, sezam, łubin, orzeszki arachidowe, orzechy.
*-zawartość w wyrobie gotowym
Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu.
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9263

Sakiewka z masą
serowo brzoskwiniową
kg

kg

2

Ciasteczka z masą serowo-brzoskwiniową (22%)
Składniki: mąka PSZENNA, margaryna: (oleje roślinne: palmowy, rzepakowy, częściowo utwardzony palmowy; woda,
emulgatory: E471, lecytyna; regulator kwasowości: E330; aromat, barwnik: annato); masa TWAROGOWA 16,5%*:
(SER twarogowy 7%*, serwatka odtworzona z MLEKA, cukier, skrobia modyfikowana, syrop glukozowy, olej rzepakowy,
substancje zagęszczające: E460, E466; regulator kwasowości: E330; barwnik: karoteny; aromat); brzoskwinie kostka
5,5%: (brzoskwinia, cukier, woda, regulator kwasowości: E330); ŚMIETANA 18% tł., puder dekoracyjny: (glukoza,
skrobia PSZENNA, tłuszcze roślinne utwardzone: rzepakowy i palmowy; substancja przeciwzbrylająca: węglan wapnia,
aromat); cukier puder, żółtka JAJA, żel: (syrop glukozowo-fruktozowy, woda, sok z moreli, cukier, kwas cytrynowy,
substancje żelujące: pektyny; regulator kwasowości: cytrynian tri-potasu); drożdże, sól, aromat.
*-zawartość w wyrobie gotowym
Może dodatkowo zawierać: soję, sezam, łubin, orzeszki arachidowe, orzechy.
Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu.

9292

Rogaliki z powidłami

kg

5904277108191

3

Ciastka półkruche z powidłami śliwkowymi
Składniki: powidła śliwkowe 31%: (śliwki, cukier, substancja konserwująca: E202 ); mąka PSZENNA, margaryna: (oleje
roślinne: palmowy, rzepakowy, kokosowy, częściowo utwardzony palmowy; woda, emulgatory: E471, E322; regulator
kwasowości: E330, barwnik: annato); ŚMIETANA, cukier, masa JAJOWA pasteryzowana.
Może dodatkowo zawierać: mleko, soję, sezam, łubin, dwutlenek siarki, orzechy: laskowe, arachidowe, włoskie, migdały.
Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu.

940

Kostka piernikowa

kg

5904277105664

30

Wyrób z ciasta piernikowego przełożony powidłami
Składniki: powidła śliwkowe 25% (śliwki, cukier, substancja konserwująca: DWUTLENEK SIARKI), mąka PSZENNA,
czekolada deserowa (cukier, miazga kakaowa, tłuszcz kakaowy, tłuszcz roślinny palmowy nieutwardzony, emulgatory:
lecytyna ( z SOI), E476; aromat), cukier, olej roślinny rzepakowy, woda, przyprawa piernikowa 2% (cynamon mielony,
mąka PSZENNA, kolendra mielona, kakao, goździki mielone, imbir, pieprz czarny mielony), amoniak.
Może dodatkowo zawierać: mleko, sezam, łubin, orzechy: włoskie, laskowe, arachidowe, migdały.
Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu.

941

Ciasteczka Q'ki

kg

5904277106982

7

Ciasteczka kruche
Składniki: mieszanka cukiernicza: (mąka PSZENNA, cukier, olej palmowy, syrop glukozowy, glukoza, SERWATKA w
proszku, JAJA w proszku, żółtko JAJA w proszku, substancja spulchniająca: E500; białka MLEKA, sól, aromat, barwniki:
E160a, E101); margaryna: (oleje roślinne: palmowy, rzepakowy, kokosowy, częściowo utwardzony palmowy; woda,
emulgatory: E471, E475; regulator kwasowości: E330); woda.
Może dodatkowo zawierać: soję, sezam, łubin, orzechy: włoskie, laskowe, arachidowe, migdały.
Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu.

942

Ciasteczka Q'ki
czekoladowe

kg

5904277106999

7

Ciasteczka kruche czekoladowe
Składniki: mieszanka cukiernicza: (cukier, mąka PSZENNA, olej palmowy, syrop glukozowy, kakao o obniżonej
zawartości tłuszczu, czekolada w proszku 3%, SERWATKA w proszku, JAJA w proszku, żółtko JAJA w proszku,
glukoza, substancja spulchniająca: E500; białka MLEKA, sól, aromat); margaryna: (oleje roślinne: palmowy, rzepakowy,
kokosowy, częściowo utwardzony palmowy; woda, emulgatory: E471, E475; regulator kwasowości: E330); woda.
Może dodatkowo zawierać: soję, sezam, łubin, orzechy: włoskie, laskowe, arachidowe, migdały.
Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu.
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943

Ciasteczka Q'ki
owsiane

kg

5904277107002

7

Ciasteczka kruche owsiane
Składniki: mieszanka cukiernicza: (płatki OWSIANE 27%*, mąka PSZENNA, cukier, olej palmowy, syrop glukozowy,
glukoza, SERWATKA w proszku, JAJA w proszku, żółtko JAJA w proszku, substancja spulchniająca E500; białka
MLEKA, aromaty, sól, barwniki: E101, E160a); margaryna: (oleje roślinne: palmowy, rzepakowy, kokosowy, częściowo
utwardzony palmowy; woda, emulgatory: E471, E475; regulator kwasowości: E330).
* w produkcie
Może dodatkowo zawierać: soję, sezam, łubin, orzechy: włoskie, laskowe, arachidowe, migdały.
Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu.

945

Makowe słodziaki

kg

5904277107484

3

Ciasteczka francuskie z nadzieniem z białego maku
Składniki: cukier, mąka PSZENNA, tłuszcz palmowy, JAJA, rodzynki, mak biały (7%), woda, syrop glukozowy,
ORZECHY WŁOSKIE, oleje roślinne: rzepakowy,palmowy, OWSIANY; zarodki PSZENNE, pasteryzowane żółtko JAJA,
drożdże, semolina PSZENNA, aromaty, sól, skrobia PSZENNA, gluten PSZENNY, emulgatory: E471, E475, E322;
substancja zagęszczająca E412; regulator kwasowości: E330; substancja konserwująca: E202; glukoza, mąka słodowa
JĘCZMIENNA, barwnik: annato; środek do przetwarzania mąki: E300; nieaktywne drożdże.
Może dodatkowo zawierać: soję, sezam, łubin, mleko, orzeszki arachidowe.
Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu.

589

Ciasto Kinder

kg

590427710823

3

Mleczny krem z czekoladowym biszkoptem i pszenicą w miodzie
Składniki: MLECZNY krem (60%): [SEREK mascarpone (33%)*: (ŚMIETANKA pasteryzowana, regulator kwasowości:
E330); biała polewa: (cukier, tłuszcz roślinny: palma, słonecznik, shea, rzepak; MLEKO pełne i odtłuszczone w proszku,
emulgator: lecytyna SOJOWA; naturalny aromat waniliowy); MLEKO w proszku (8%)*, ziarna PSZENICY (5,5%)*:
(PSZENICA prażona 55%, cukier, syrop glukozowy, olej palmowy, miód 1%, syrop cukru skarmelizowanego)]; biszkopt
czekoladowy (30%): [mieszanka cukiernicza: (cukier, mąka PSZENNA, czekolada w proszku 10%: cukier, miazga
kakaowa, kakao w proszku obniżonej zawartości tłuszczu , naturalny aromat; kakao w proszku o obniżonej zawartości
tłuszczu , skrobia modyfikowana, substancje spulchniające: E450, E500; aromaty, emulgatory: E472b, E472a; syrop
glukozowy, MLEKO w proszku odtłuszczone, stabilizator: E415; skrobia PSZENNA, sól); JAJA, olej rzepakowy, woda];
czekolada: (miazga kakaowa, cukier, tłuszcz kakaowy, emulgator: lecytyna SOJOWA; naturalny aromat waniliowy,
emulgator: E476); MASŁO, ziarna PSZENICY (0,7%)*: (PSZENICA prażona 55%, cukier, syrop glukozowy, olej
palmowy, miód 1%, syrop cukru skarmelizowanego).
Może dodatkowo zawierać: sezam, łubin, orzeszki arachidowe, orzechy.
*w produkcie
Przechowywać w temperaturze 1-6'C.
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580

581

582

Ciasto bajeczne

Ciasto Wigilijne

Rolada z powidłami
śliwkowymi

kg

kg

kg

5904277107200

5904277107217

5904277107224

7

7

7

Ciasto biszkoptowo-tłuszczowe przekładane kremem o smaku waniliowym 32%
Składniki: cukier, mąka PSZENNA, MASŁO, MLEKO, jabłka prażone: (jabłko, cukier, skrobia modyfikowana, regulator
kwasowości: E330; substancja konserwująca: E202); JAJA, polewa czekoladowa: [czekolada: (miazga kakaowa, cukier,
tłuszcz kakaowy, emulgator: lecytyna SOJOWA; naturalny aromat waniliowy, emulgator: E476); ŚMIETANKA,
emulgator: E471; substancja zagęszczająca: E407; regulator kwasowości: E331]; MIGDAŁY (3%), rodzynki, przyprawa
piernikowa: (cynamon, kolendra, anyż, mąka PSZENNA, imbir, kakao, goździki); margaryna: (oleje roślinne: palmowy,
rzepakowy, częściowo utwardzony palmowy - w zmiennych proporcjach; woda, emulgatory: E471, lecytyna; regulator
kwasowości: E330; aromat, barwnik: annato); kakao, miód sztuczny: (cukier, syrop glukozowo-fruktozowy, woda,
regulator kwasowości: E330, aromat); spirytus, żółtko JAJA w proszku, cukier wanilinowy: cukier, etylowanilina;
substancja spulchniająca: E500; środek do przetwarzania mąki: kwas askorbinowy.
Może dodatkowo zawierać: sezam, łubin, orzeszki arachidowe, inne orzechy.
Przechowywać w temp. 1-6'C.

Ciasto piernikowe przekładane masą percepanową
Składniki: cukier, mąka PSZENNA, masa percepanowa (14%): (cukier, pestki moreli, woda, roztwór cukru
inwertowanego, białko JAJA w proszku, etanol, skrobia ziemniaczana); jabłka prażone: (jabłko, cukier, skrobia
modyfikowana, regulator kwasowości: E330; substancja konserwująca: E202); powidła śliwkowe: (śliwki, cukier,
substancja żelująca: pektyna, barwnik: E150d, substancja konserwująca: E202); MASŁO, JAJA, polewa czekoladowa:
[czekolada: (miazga kakaowa, cukier, tłuszcz kakaowy, emulgator: lecytyna SOJOWA; naturalny aromat waniliowy,
emulgator: E476); margaryna: oleje roślinne: słonecznikowy, rzepakowy; tłuszcze roślinne: palmowy, kokosowy; woda,
serwatka w proszku ( z MLEKA), emulgatory: E471, lecytyna słonecznikowa, E472e; sól, regulator kwasowości: E330;
aromat, witaminy: A, D; barwnik: karoteny]; MIGDAŁY, rodzynki, ORZECHY WŁOSKIE, przyprawa piernikowa (1%):
(cynamon, kolendra, anyż, mąka PSZENNA, imbir, kakao, goździki); MLEKO, kakao (1%), miód sztuczny: (cukier, syrop
glukozowo-fruktozowy, woda, regulator kwasowości: E330, aromat); substancja spulchniająca: E500; margaryna: (oleje
roślinne: palmowy, rzepakowy, częściowo utwardzony palmowy; woda, emulgatory: E471, lecytyna; regulator
kwasowości: E330; aromat, barwnik: annato); środek do przetwarzania mąki: kwas askorbinowy.
Może dodatkowo zawierać: sezam, łubin, orzeszki arachidowe, inne orzechy.
Przechowywać w temperaturze 1-6'C.

Ciasto z powidłami śliwkowymi oblane polewą czekoladową
Składniki: ciasto korzenne: [cukier, mąka PSZENNA, mąka ŻYTNIA, syrop glukozowy, skrobia PSZENNA,
JĘCZMIENNY ekstrakt słodowy, substancje spulchniające: E450,E500; skrobia modyfikowana, przyprawy, jogurt w
proszku (z MLEKA), emulgatory: E471, E472e, E475; sól, aromaty, stabilizator: E415; MLEKO w proszku odtłuszczone,
ekstrakt z marchwi]; powidła śliwkowe (28%): (śliwki, cukier, substancja żelująca: pektyna, barwnik: E150d, substancja
konserwująca: E202); JAJA, olej rzepakowy, woda, polewa czekoladowa (9%): [czekolada: (miazga kakaowa, cukier,
tłuszcz kakaowy, emulgator: lecytyna SOJOWA; naturalny aromat waniliowy, emulgator: E476); ŚMIETANKA,
emulgator: E471; substancja zagęszczająca: E407; regulator kwasowości: E331]; galaretka: (cukier, żelatyna
wieprzowa, regulator kwasowości: E330; aromat, barwnik: antocyjany); biała polewa: (cukier, olej roślinny palmowy i
tłuszcz roślinny shea, odtłuszczone MLEKO w proszku, emulgator: lecytyna SOJOWA, sól, aromat wanilina); spirytus,
złoty barwnik: krzemian glinowo-potasowy, barwnik: E171, E172).
Może dodatkowo zawierać: sezam, łubin, orzeszki arachidowe, orzechy.
Przechowywać w temperaturze 1-6'C.
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664

6194

9011

2591

Ciasto pleśniak

Makowiec okrągły

Krajanka piernikowa

kg

5904277102595

kg

kg

Bułka bajgel z makiem 85 g

3

3

5904277101321

5

1

Kruche ciasto z owocami i bezą (23%)
Składniki: mąka PSZENNA, cukier, margaryna: (oleje roślinne: palmowy, rzepakowy, częściowo utwardzony palmowy –
w zmiennych proporcjach; woda, emulgatory: E471, lecytyna; regulator kwasowości: E330; aromat, barwnik: annato);
dżem z czarnej porzeczki: (porzeczka czarna, cukier, substancja żelująca: pektyna; regulator kwasowości: E330;
substancja konserwująca: E202); owoce śliwki (12%), agrest (12%), białko JAJA, żółtko JAJA, cukier puder, substancje
spulchniające: E450, E500; kakao, cukier wanilinowy: cukier, etylowanilina; środek do przetwarzania mąki: kwas
askorbinowy.
Może dodatkowo zawierać: soję, sezam, łubin, mleko, orzeszki arachidowe, orzechy.
Przechowywać w temperaturze 1-6’C.
Ciasto na kruchym spodzie (19%) z makiem (18%) i bakaliami (6%)
Składniki: cukier, mąka PSZENNA, mak (18%), margaryna: (oleje roślinne: palmowy, rzepakowy, częściowo utwardzony
palmowy, z ziaren palmowych – w zmiennych proporcjach; woda, emulgatory: E471, E475, E322; sól, substancja
konserwująca: E200, E202; regulator kwasowości: E330; aromat, barwnik: E160b); białko JAJA, żółtko JAJA,
marmolada wieloowocowa: (zagęszczony przecier owocowy: jabłkowy, owoce miękkie: porzeczka czarna, aronia, wiśnia,
truskawka, śliwka; substancje słodzące: cukier, syrop glukozowy; substancja żelująca: pektyna; regulator kwasowości:
kwas cytrynowy; substancja konserwująca: sorbinian potasu); woda, MASŁO, ORZECH WŁOSKI (3%), rodzynki (3%),
skórka pomarańczowa: (skórka pomarańczowa, syrop glukozowo-fruktozowy, cukier, regulator kwasowości: E330);
JAJA, substancje spulchniające: (E450, E500); cukier wanilinowy: (cukier, etylowanilina); MLEKO, aromat, syrop
glukozowy, barwnik: kurkumina, środek do przetwarzania mąki: kwas askorbinowy.
Przechowywać w temperaturze 1- 6 st. C
Może dodatkowo zawierać: sezam, łubin, soję, orzechy: arachidowe, laskowe, migdały.
Ciasteczka piernikowe
Składniki: cukier, mąka PSZENNA, miód sztuczny ( cukier, syrop glukozowo-fruktozowy, woda, regulator kwasowości:
E330, aromat), mąka ŻYTNIA, woda, margaryna [oleje roślinne (palmowy, rzepakowy, z ziaren palmowych), woda,
emulgatory E471, E475, E322), sól, regulator kwasowości: E330, substancja konserwująca: E202, barwnik: annato,
aromat],syrop glukozowy, kakao, karmel (barwnik: E-150c, woda, substancje konserwujące: E 202, E 211 ), substancje
spulchniające : wodorowęglan amonu, wodorowęglan sodu; cynamon 0,3%, przyprawa piernikowa 0,3% (cynamon,
kolendra, anyż, mąka PSZENNA, imbir, kakao, goździki), aromat, środek do przetwarzania mąki: kwas askorbinowy
Może dodatkowo zawierać: soję, sezam, łubin, mleko, jaja, gorczycę, seler, orzechy: arachidowe, włoskie, laskowe,
migdały
Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu
Pieczywo pszenne z makiem
Składniki: mąka PSZENNA, mieszanka piekarnicza: (cukier, fermentowana mąka PSZENNA, sól, słód JĘCZMIENNY,
emulgator: E472e; substancja przeciwzbrylająca E170; dezaktywowane drożdże piekarnicze, środek do przetwarzania
mąki: kwas askorbinowy: E300, enzymy - PSZENICA); woda, mak (4%), drożdże, smalec wieprzowy, cukier, środek do
przetwarzania mąki: kwas askorbinowy.
Może dodatkowo zawierać: soję, sezam, łubin, mleko, jaja, orzeszki arachidowe, orzechy.
Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu.
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259

5881

4018

1912

Bułka bajgel z
sezamem

Ciasto Doris z maliną

Bułka mleczna z
czekoladą 70g

Chleb Musli

85 g

1

kg

kg

0,35 kg

5904277106883

Pieczywo pszenne z nasionami sezamu
Składniki: mąka PSZENNA, mieszanka piekarnicza: (cukier, fermentowana mąka PSZENNA, sól, słód JĘCZMIENNY,
emulgator: E472e; substancja przeciwzbrylająca E170; dezaktywowane drożdże piekarnicze, środek do przetwarzania
mąki: kwas askorbinowy: E300, enzymy - PSZENICA); woda, nasiona SEZAMU (6,5%), drożdże, smalec wieprzowy,
cukier, środek do przetwarzania mąki: kwas askorbinowy.
Może dodatkowo zawierać: soję, łubin, mleko, jaja, orzeszki arachidowe, orzechy.
Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu.

3

Ciasto na kruchym spodzie (17%) z migdałami (2,5%) przełożone kremem o smaku śmietanowym (23%) z galaretką
(25%) i malinami (25%)
Składniki: maliny, galaretka o smaku malinowym: (woda, cukier, żelatyna wieprzowa, regulator kwasowości: kwas
cytrynowy; aromat, barwnik: antocyjany); krem o smaku śmietankowym: [ŚMIETANKA (ŚMIETANKA 50%,
emulgator:E471, substancja zagęszczająca: karagen, regulator kwasowości: E331), woda, całkowicie uwodornione oleje
i tłuszcze roślinne (tłuszcze (ziaren palmowych), oleje (rzepakowy, słonecznikowy, kukurydziany i SOJOWY w
zmiennych proporcjach)), cukier, stabilizatory:E420ii, E463; białka MLEKA, emulgatory:E472e, lecytyna SOJOWA; sól,
środki aromatyzujące, barwnik: beta-karoten], serek mascarpone: (ŚMIETANKA, regulator kwasowości: E330); cukier];
cukier puder, mąka PSZENNA, JAJA, nadzienie malinowe (5%): (owoce maliny, cukier, woda, skrobia modyfikowana,
regulatory kwasowości: E330; stabilizator: mleczan wapnia; aromat, substancja konserwująca: E202); margaryna: (oleje
roślinne: palmowy, rzepakowy, kokosowy, częściowo utwardzony palmowy - w zmiennych proporcjach; woda,
emulgatory: E471, lecytyny; regulator kwasowości: E330; barwnik: annato); migdały (2,5%), cukier, substancje
spulchniające: E450, E500; mąka ziemniaczana, środek do przetwarzania mąki: E300.
Może dodatkowo zawierać: sezam, łubin, orzechy: arachidowe, włoskie, laskowe, migdały.
Przechowywać w temperaturze 1- 6 st C

1

Pieczywo pszenno-półcukiernicze z dodatkiem mleka, z kawałkami czekolady (4,5%)
Składniki: mąka PSZENNA (51,9%), JAJA, cukier, łezki czekoladowe (9,2%): (cukier, miazga kakaowa, tłuszcz
kakaowy, emulgator: lecytyny z SOI, aromat); woda, olej rzepakowy, drożdże, substancja utrzymująca wilgoć: sorbitole;
MLEKO w proszku odtłuszczone (0,8%), serwatka w proszku - z MLEKA, sól, emulgator: E471; żółtko JAJA w proszku,
gluten PSZENNY, białko JAJA w proszku, płatki ziemniaczane, aromat, dekstroza, maltodekstryna, kwas: kwas
cytrynowy; barwnik: karoteny; środek do przetwarzania mąki: kwas askorbinowy.
Może dodatkowo zawierać: nasiona sezamu, łubin, orzeszki arachidowe, orzechy.
Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu.

3

Chleb musli
Rodzaj pieczywa: pszenno-żytnie z bakaliami
Składniki: mieszanka piekarnicza: (mąka z pełnego przemiału PSZENICY orkisz, nasiona słonecznika, płatki z
PSZENICY orkisz, skrobia: kukurydziana, ziemniaczana; cukier, mąka ze słodu ŻYTNIEGO, suchy zakwas na bazie
mąki z pełnego przemiału PSZENICY orkisz, kwas: kwas cytrynowy); woda, mąka ŻYTNIA (11%), mąka PSZENNA
(10%), mąka pełnoziarnista PSZENNA orkiszowa (7%), suszone śliwki (4%), suszone morele (4%), rodzynki (4%),
ORZECHY WŁOSKIE (4%), sól, drożdże, cynamon, środek do przetwarzania mąki: kwas askorbinowy.
Może dodatkowo zawierać: soję, sezam, łubin, mleko, jaja, orzeszki arachidowe, orzechy.
Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu.
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1821

2493

Chleb dla życia

0,35 kg

Chleb dla życia krojony 0,35 kg

Sakiewka z kiełbasą i
cebulą

0,10 kg

5904277107927

5904277107934

5904277102748

1

3

2

Rodzaj pieczywa: pszenno-żytnie z ziarnami
Źródło białka i błonnika pokarmowego
Składniki: mąka PSZENNA (36%), woda, nasiona słonecznika (10%), ziarna OWSA (10%), nasiona siemienia lnianego
(2,8%), pełnoziarnista mąka z PSZENICY orkisz (2,2%), drożdże, gluten PSZENNY, płatki OWSIANE (1,3%), sól,
zakwas piekarski (0,6%): PSZENICA orkisz, kultury starterowe; mąka ŻYTNIA (0,6%), płatki PSZENNE orkiszowe,
mąka gryczana (0,6%), ziarno amarantusa (0,3%), nasiona szałwii hiszpańskiej - chia (0,3%), komosa ryżowa - quinoa
(0,3%), cukier karmelizowany, emulgatory: E472e, E481; środek do przetwarzania mąki: kwas askorbinowy.
Łączna zawartość ziaren i nasion: 23,7 %
Może dodatkowo zawierać: soję, sezam, łubin, mleko, jaja, orzeszki arachidowe, orzechy.
Wartość odżywcza w 100 g produktu: wartość energetyczna: 1156 kJ/ 276 kcal; tłuszcz: 7,5 g; w tym kwasy tłuszczowe
nasycone: 1,0 g; węglowodany: 39 g; w tym cukry: 0,8 g; błonnik: 4,3 g; białko: 11 g; sól: 1,4 g.
Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu
Rodzaj pieczywa: pszenno-żytnie z ziarnami
Źródło białka i błonnika pokarmowego
Składniki: mąka PSZENNA (36%), woda, nasiona słonecznika (10%), ziarna OWSA (10%), nasiona siemienia lnianego
(2,8%), pełnoziarnista mąka z PSZENICY orkisz (2,2%), drożdże, gluten PSZENNY, płatki OWSIANE (1,3%), sól,
zakwas piekarski (0,6%): PSZENICA orkisz, kultury starterowe; mąka ŻYTNIA (0,6%), płatki PSZENNE orkiszowe,
mąka gryczana (0,6%), ziarno amarantusa (0,3%), nasiona szałwii hiszpańskiej - chia (0,3%), komosa ryżowa - quinoa
(0,3%), cukier karmelizowany, emulgatory: E472e, E481; środek do przetwarzania mąki: kwas askorbinowy.
Łączna zawartość ziaren i nasion: 23,7 %
Może dodatkowo zawierać: soję, sezam, łubin, mleko, jaja, orzeszki arachidowe, orzechy.
Wartość odżywcza w 100 g produktu: wartość energetyczna: 1156 kJ/ 276 kcal; tłuszcz: 7,5 g; w tym kwasy tłuszczowe
nasycone: 1,0 g; węglowodany: 39 g; w tym cukry: 0,8 g; błonnik: 4,3 g; białko: 11 g; sól: 1,4 g.
Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu
Sakiewki drożdżowe z farszem mięsno-cebulowym
Składniki: mąka PSZENNA, cebula (30%), kiełbasa (20%): (mięso wieprzowe, woda, mięso wołowe, osłonka produktu:
jelito naturalne wieprzowe, sól spożywcza niejodowana, koncentrat bialka SOJOWEGO, błonnik PSZENNY, czosnek,
cukier, przyprawy - zawiera GORCZYCĘ i SO2; ekstrakty przypraw, wzmacniacz smaku: E621; substancja
konserwująca: E250; stabilizator: E451; glukoza, białko zwierzęce wieprzowe, substancja zagęszczająca: E407a;
przeciwutleniacze: E316, E300; aromaty, regulator kwasowości: E262; barwniki: E120, E160c); margaryna: (oleje
roślinne: palmowy, rzepakowy, kokosowy, częściowo utwardzony palmowy -w zmiennych proporcjach; woda,
emulgatory: E471, lecytyny; regulator kwasowości: E330; barwnik: 160b); ŚMIETANA [MLEKO], ser wiórki: (MLEKO,
sól, bakterie fermentacji mlekowej, PODPUSZCZKA, stabilizator: chlorek wapnia; substancja konserwujaca: lizozym z
białka JAJA kurzego; barwnik: annato); żółtka JAJA, drożdże, MLEKO, cukier, sól, pieprz, środek do przetwarzania
mąki: kwas askorbinowy.
Przechowywać w temperaturze 1-6 stopni C.
Może dodatkowo zawierać: soję, sezam, łubin, orzeszki arachidowe, orzechy.
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6116
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Sernik bez spodu 700g
polewa czekoladowa

Sernik bez spodu 700g
polewa cytrynowa

Babka czekoladowa z
owocami

Babka Zebra

0,7 kg

0,7 kg

kg

kg

3

Sernik wykończony polewą czekoladową
Składniki: TWARÓG [MLEKO] (61%), margaryna: (oleje roślinne: (palmowy, rzepakowy, częściowo utwardzony
palmowy; woda, emulgatory: E471, lecytyna; regulator kwasowości: E330; aromat, barwnik: annato); białko JAJA,
cukier, żółtko JAJA, polewa czekoladowa (5%): [czekolada kuwertura(3%)*: (miazga kakaowa, cukier, tłuszcz kakaowy,
emulgator: lecytyna SOJOWA; naturalny aromat waniliowy, emulgator: E476); śmietanka: (ŚMIETANKA, emulgator:
E471; substancja zagęszczająca: E407; regulator kwasowości: E331); olej rzepakowy, syrop glukozowy]; skrobia
ziemniaczana, cukier wanilinowy: cukier, etylowanilina; stabilizator sernikowy: (cukier, odtłuszczone MLEKO w proszku,
skrobia PSZENNA, olej palmowy, skrobia modyfikowana, białko JAJA w proszku, aromat, syrop glukozowy, emulgator:
E471; sól).
*wyrób gotowy
Może dodatkowo zawierać: sezam, łubin, orzeszki arachidowe, orzechy.
Przechowywać w temperaturze 1-6'C.

3

Sernik wykończony pomadą cytrynową
Składniki: TWARÓG [MLEKO] (61%), margaryna: (oleje roślinne: (palmowy, rzepakowy, częściowo utwardzony
palmowy; woda, emulgatory: E471, lecytyna; regulator kwasowości: E330; aromat, barwnik: annato); białko JAJA,
cukier, żółtko JAJA, pomada (8%): (cukier, syrop glukozowy, woda, emulgator E471; substancja zagęszczająca E412;
regulator kwasowości E330); skrobia ziemniaczana, cukier wanilinowy: cukier, etylowanilina; sok z cytryn (1%),
stabilizator sernikowy: (cukier, odtłuszczone MLEKO w proszku, skrobia PSZENNA, olej palmowy, skrobia
modyfikowana, białko JAJA w proszku, aromat, syrop glukozowy, emulgator: E471; sól).
Może dodatkowo zawierać: soję, sezam, łubin, orzeszki arachidowe, orzechy.
Przechowywać w temperaturze 1-6'C.

5

Ciasto biszkoptowo-tłuszczowe z owocami
Składniki: mieszanka cukiernicza: (cukier, mąka PSZENNA, czekolada w proszku 10%: cukier, miazga kakaowa, kakao
w proszku o obniżonej zawartości tłuszczu , naturalny aromat; kakao w proszku o obniżonej zawartości tłuszczu ,
skrobia modyfikowana, substancje spulchniające: difosforany, węglany sodu; aromaty, emulgatory: E472b, E472a;
syrop glukozowy, MLEKO w proszku odtłuszczone, stabilizator: guma ksantanowa; skrobia PSZENNA, sól); olej
rzepakowy, JAJA, owoce wiśni (8%), owoce czarnej porzeczki (8%), woda, mąka PSZENNA, skrobia modyfikowana,
środek do przetwarzania mąki: kwas askorbinowy.
Może dodatkowo zawierać: soję, sezam, łubin, orzeszki arachidowe, orzechy.
Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu.

5

Ciasto biszkoptowo-tłuszczowe z kakao
Składniki: mąka PSZENNA, cukier, białko JAJA, olej rzepakowy, woda, żółtko JAJA, kakao (1%), cukier wanilinowy,
środek do przetwarzania mąki: kwas askorbinowy.
Może dodatkowo zawierać: soję, sezam, łubin, mleko, orzeszki arachidowe, orzechy.
Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu.
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Babka piaskowa

kg

5

Ciasto biszkoptowo- tłuszczowe
Składniki: mieszanka cukiernicza: (cukier, mąka PSZENNA, skrobia PSZENNA, substancje spulchniające: E450, E500;
odtłuszczone MLEKO w proszku, maltodekstryna, emulgatory: E471, E477, E472b; substancja zagęszczająca: E415;
aromat); JAJA, olej rzepakowy, pomada: (cukier, syrop glukozowy, woda, emulgator E471; substancja zagęszczająca
E412; regulator kwasowości E330); sok z cytryn.
Może dodatkowo zawierać: soję, sezam, łubin, orzeszki arachidowe, orzechy.
Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu
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